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1.- INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

1.1.- BASES LEGAIS. 

Esta Programación docente, basase no disposto en: 

LOMCE Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.  

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014).  

1.2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

O centro educativo do Feal está emprazado no lugar do Feal, situado no Concello de Narón. A súa andaina 

comeza no ano 1972 como centro de educación xeral básica e a consecuencia das distintas reformas 

educativas chega á súa configuración actual como CPI, centro que integra alumnado de EI, EP e ESO.  

O CPI do Feal está enclavado nunha zona ben comunicada e na actualidade acolle preto de setecentos 

alumnos/as procedentes de distintas parroquias do Concello de Narón.  

A procedencia do alumnado é diversa: hai alumnos/as que proceden dun contorno rural e outros/as 

cunha procedencia semiurbana ou claramente urbana. Asemade coexisten no centro outras culturas 

minoritarias formadas principalmente pola etnia xitana, inmigrantes latinos, africanos, chineses e centro 

europeos. 

En relación a primeiro de educación primaria, neste curso contamos con dúas aulas, unha con 21 

alumnos/as e outra con 20. 

2.-OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles 
permitan: 

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

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no 
estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 
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c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 
grupos sociais con que se relacionan. 
 

d) Coñecer, comprender e respectar as culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 
dereitos e oportunidades de homes e mulleres, e a non-discriminación de persoas con 
discapacidade nin por outros motivos. 

 
e) Coñecer e utilizar de forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 

hábitos de lectura en ambas as dúas linguas. 
 

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

 
g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas 

que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos 
e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

 
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a 

historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 
 

i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a aprendizaxe, 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciban e elaboren. 

 
j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 
 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as 
diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 
desenvolvemento persoal e social. 

 
l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 
 

m)  Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos 
de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de 
diversidade afectivo-sexual. 

 
n) Fomentar a educación viaria e as actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 
o) 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.
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3.- ÁREA DE LINGUA CASTELÁ.- 
  

3.1.- Obxectivos. Contidos. Criterios De Avaliación. Estándares De Aprendizaxe. Competencias Clave. 
PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
a 
c 
d 
e 

B1.1. Estratexias e normas para o 

intercambio comunicativo: participación; 

escoita; respecto á quenda de palabra; 

respecto polos sentimentos dos e das demais. 

B1.1. Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando a quenda de palabra 

LCB1.1.1. Expresa de forma global 

sentimentos, vivencias e emocións propias. 
 

LCB1.1.2. Aplica as normas 

sociocomunicativas: 
escoita e respecta a quenda de palabras. 

CCL 
CAA 
CSC 
 

CCL 
CAA 
CSC 

b 
e 

B1.2. Comprensión e expresión de mensaxes 
verbais e non verbais, especialmente xestos 

e ton de voz que complementen o 

significado da mensaxe. 

B1.2. Recoñecer a información verbal e 

non verbal dos discursos orais e integrala 

na produción propia. 

LCB1.2.1. Integra de xeito global os 

recursos básicos verbais e non verbais para 

comunicarse oralmente. 

CCL 
CSC 

a 
d 
e 
m 

B1.11. Uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

B1.10. Usar unha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

LCB1.10.1. Usa unha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

CCL 
CSC 

a 
b 
e 

B1.12. Estratexias para utilizar a linguaxe 

oral como instrumento de comunicación e 
aprendizaxe: escoitar e preguntar. 

B1.11. Utilizar de forma efectiva a 

linguaxe oral: escoitar e preguntar. 
LCB1.11.1. Pide axuda para a realización 

de tarefas de distinta índole. 
CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

b   
e 

B2.5. Uso da biblioteca como recurso para 

desenvolver o plan lector. 
B2.5. Progresar na adquisición do hábito 

lector. 
LCB2.5.1. Identifica, con axuda, os textos 

da biblioteca (escritos ou en soporte 

informático) máis adecuados para obter 

información e para o seu lecer. 

CCL 
CD 
CAA 

a 
b 
e 

B2.6. Iniciación á creación da biblioteca 
persoal. 

B2.6. Mostrar interese por ter unha 
biblioteca propia. 

LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os 

seus libros. 
CCL 
CSC 

e B3.1. Recoñecemento e utilización de 

recursos  gráficos na comunicación escrita. 
B3.1. Interiorizar e utilizar as normas 

básicas de escritura e os seus aspectos 

gráficos. 

LCB3.1.1. Relaciona os códigos oral e 

escrito:discrimina sons nas palabras e 

consolida aspectos grafomotores e grafías 

CCL 
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da lingua castelá en palabras significativas. 
b 
e 

B4.1. A palabra..Recoñecemento das  

características e uso das diferentes clases de 

palabras. Xénero e número do nome.  

B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos 
básicos sobre a estrutura da lingua. 

LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia 

fonolóxica: identifica sílabas e fonemas 

como elementos fundamentais da palabra. 
 

 

CCL 
 

 

e 
i 

B4.5. Utilización de material multimedia 
educativo e outros recursos didácticos ao 
alcance e propios da súa idade. 

B4.5. Utilizar programas e aplicacións 
educativas dixitais para realizar tarefas e 
avanzar na aprendizaxe. 

LCB4.5.1. Utiliza de maneira guiada, 

distintos programas e aplicación 

educativos dixitais como ferramenta de 

aprendizaxe. 

CCL 
CD 
CAA 

d 
e 

B5.1. Coñecemento e lectura guiada de 

contos tradicionais: marabillosos, de 

fórmulas, de 
animais, ... 

B5.1. Apreciar o valor dos textos literarios 
sinxelos e utilizar a lectura como fonte de 
gozo e información. 

LCB5.1.1. Identifica sinxelos textos 

propios da literatura infantil: contos, 

poesías, cómics, adiviñas… 
 

LCB5.1.2. Dramatiza con xestos e 

palabras, escenas de contos. 
 

CCL 
CCEC 
 

 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

d 
e 

B5.2. Valoración dos textos literarios como 
fonte de gozo persoal. 
B5.3. Uso da biblioteca de aula como fonte 

de información e lecer. 

B5.2. Gozar da escoita de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos. 
 

 

B5.3. Coñecer o funcionamento da 

biblioteca de aula. 

LCB5.2.1. Gozo da escoita de textos 

literarios narrativos, líricos e dramáticos. 
 

LCB5.2.2. Interpreta, intuitivamente e con 

axuda, a linguaxe figurada en textos 

literarios (personificacións). 
 

LCB5.3.1. Utiliza de forma guiada a 

biblioteca de aula como fonte de 

información e lecer. 

CCL 
CCEC 
 

CCL 
CAA 
 

 

CCL 
CAA 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
a 
b 
e 

B1.3. Participación en situación de 

comunicación de aula, espontáneas ou 

dirixidas, organizando, de forma xeral, o 

discurso. 

B1.3. Expresarse e comunicarse de forma 

oral e con certa coherencia para satisfacer 

as necesidades de comunicación en 

diferentes situacións de aula. 

LCB1.3.1. Participa activamente en 

diversas situacións de comunicación: 
-diálogos 
-exposicións orais moi guiadas, con axuda, 

cando cumpra, de tecnoloxías da 

información e a comunicación 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

b 
e 

B1.4. Interese pola ampliación de 

vocabulario. 
B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das 
experiencias de aula. 

LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario adecuado 

á súa idade. 
CCL 

b 
d 
e 
i 

B1.7. Valoración dos medios de 

comunicación social como instrumento de 

comunicación. 

B1.6. Valorar os medios de comunicación 
social como instrumento de comunicación. 

LCB1.6.1. Identifica as ideas xerais en 

reportaxes audiovisual sobre temas do seu 

interese. 

CCE 
CAA 

b 
e 

B1.8. Audición e reprodución de textos 
adecuados ao nivel que estimulen o seu 
interese. 

B1.7. Reproducir textos orais próximos 

aos seus gustos e intereses. 
LCB1.7.1. Canta cancións, conta e recita 

pequenos contos e poemas. 
CCL 
CAA 
CCEC 

b 
e 

B1.10. Produción de textos orais breves e 
sinxelos próximos aos seus gustos e 

intereses. 

B1.9. Expresarse de forma oral en 

diferentes situación con vocabulario 

axeitado e unha secuencia coherente. 

LCB1.9.1. Narra situacións e experiencias 

persoais sinxelas. 
 

LCB1.9.2. Describe, de forma sinxela, 

persoas, animais obxectos e lugares 

seguindo unha orde: de arriba a abaixo; de 

abaixo a arriba …. 
 

LCB1.9.3. Utilizar correctamente 

expresións para situar e ordenar as rutinas: 

antes, despois, pola mañá, pola noite… 

CCL 
CSIEE 
 

CCL 
 

 

 

 

CCL 

b 
e 

B2.4. Lectura de diferentes textos como 

fonte 
de información e de lecer. 

B2.4. Mostrar interese e gusto pola lectura. LCB2.4.1. Expresa o gusto pola lectura 

como fonte de lecer. 
 

LCB2.4.2. Explica, de forma sinxela, as 

súas preferencias lectoras. 

CCL 
 

 

CCL 
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e B3.2. Uso de elementos lingüísticos e non 
lingüísticos na comunicación escrita. 

B3.2. Relacionar códigos verbais e non 

verbais. 
LCB3.2.1. Ilustra de forma creativa os 

seus escritos con ilustracións redundantes. 
CCL 

b 
e 

B4.1. A palabra. Recoñecemento das 

características e uso das diferentes clases de 

palabras. Tempos verbais. 

B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos 
básicos sobre a estrutura da lingua. 

LCB4.1.1. Desenvolve a conciencia 

fonolóxica:identifica sílabas e fonemas 

como elementos fundamentais da palabra. 
LCB4.1.6. Forma grupos nominais 

respectando as normas de concordancia. 
LCB4.1.7. Utiliza os tempos verbais: 
presente, pasado e futuro en textos 
sinxelos. 
 

CCL 
 

 

CCL 
 

CCL 

d 
e 
o 

B5.5. Valoración da literatura en calquera 
lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada) como vehículo de comunicación 

e como recurso de gozo persoal. 

B5.5. Valorar a literatura en calquera 

lingua, especialmente en lingua galega, 

como vehículo de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

LCB5.5.1. Valora a literatura en calquera 

lingua, especialmente en lingua galega, 

como vehículo de comunicación e como 

recurso de gozo persoal. 

CCL 
CSC 
CCEC 
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TERCEIRO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
b 
e 

B1.5. Creación de redes semánticas moi 

sinxelas. 
B1.4. Ampliar o vocabulario a partir das 
experiencias de aula. 

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario 
adecuado á súa idade. 

CCL 

b 
d 
e 
i 

B1.6. Comprensión global de textos orais de 
diversa tipoloxía: atendendo á forma da 
mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados) e á súa intención comunicativa 

(informativos, literarios e prescritivos)  e 

procedentes de diversas fontes. 

B1.5. Comprender o sentido global dun 

texto oral. 
Identificar información relevantes. 

LCB1.5.1. Comprende o sentido global de 

textos orais de uso habitual, do ámbito 

escolar e social. 

CCL 
CAA 

b 
e 

B1.9. Dramatizacións de textos infantís. B1.8. Dramatizar, de maneira colaborativa, 
textos infantís. 

LCB1.8.1. Adecua a entoación e o volume 

á representación dramática. 
CCL 

b 
e 

B2.1. Lectura de distintos tipos de textos 
adaptados á súa idade. 

B2.1. Ler en voz alta diferentes tipos de 
textos infantís breves e sinxelos. 

LCB2.1.1. Le con pronunciación e 

entoación adecuada, textos sinxelos, de 

variada tipoloxía, breves e adaptados á súa 

idade. 

CCL 

b 
e 

B2.2. Inicio ás estratexias para a 

comprensión lectora de textos: consideración 

do título e das ilustracións moi redundantes. 

B2.2. Anticipar o contido de textos do 

ámbito escolar e social adecuados ao seu 

nivel. 

LCB2.2.1. Relaciona a información que 

achega o título e as ilustracións co tema do 

texto. 

CCL 
CAA 

e B2.3. Comprensión de textos de diversa 
tipoloxía adecuados á súa idade. 

B2.3. Comprender a funcionalidade de 
diferentes tipoloxía textuais, atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios e prescritivos) 
adaptados a súa idade. 

LCB2.3.1. Recoñece a funcionalidade de 

determinadas tipoloxía textuais: carteis, 

anuncios, avisos, receitas, normas, 

instrucións … 

CCL 
CAA 

e B3.1. Recoñecemento e utilización de 

recursos  gráficos na comunicación escrita. 
B3.1. Interiorizar e utilizar as normas 
básicas de escritura e os seus aspectos 
gráficos. 

LCB3.1.2. Identifica diferentes tipos de 

texto escrito: listas, receitas, narracións, 

poesía, noticia … 

CCL 

b 
e 

B3.3. Utiliza estratexias para a produción de 
textos: planificación, identificación da 

función, textualización, revisión e 

reescritura. 
B3.4. Produción de textos segundo o plan de 

B3.3. Planificar e producir, con axuda, 
diferentes tipos de textos atendendo ao 
seu formato (descritivos, narrativos, 
dialogados) e intencionalidade 
comunicativa (informativos, literarios e 

LCB3.3.1. Escribe, con axuda, en 

diferentes soportes, textos moi sinxelos 

propios do ámbito escolar e social: listas, 

notas, normas, felicitacións, instrucións, 

contos, anécdotas… 

CCL 
CD 
CAA 
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escritura. prescritivos) e coida a presentación.  

LCB3.3.2. Presenta os seus escritos con 

limpeza, evitando riscaduras. 

 

CCL 
CAA 

b 
e 

B4.1. A palabra. Iniciación á orde alfabética. B4.1. Aplicar os coñecementos gramáticos 
básicos sobre a estrutura da lingua. 

LCB4.1.2. Recoñece o alfabeto e iníciase 

na orde alfabética. 
CCL 

b 
e 

B4.2. Vocabulario. Sinónimos e antónimos. 
Aumentativos e diminutivos. Comparacións 

e palabras derivadas. 

B4.2. Mellorar o coñecemento da lingua e 
sistematizar a adquisición de vocabulario. 

LCB4.2.1. Relaciona sinónimos e 

antónimos básicos en parellas de palabras 

significativas. 
LCB4.2.2. Establece comparacións entre 

distintos elementos. 
LCB4.2.3. Utiliza diminutivos e 

aumentativos, en textos orais e escritos. 
LCB4.2.4. Identifica no seu contorno 

palabras derivadas doutras moi evidentes. 

CCL 
 

 

CCL 
 

 

CCL 
 

 

CCL 
 

b 
e 

B4.3. Ortografía: utilización das regras 

básicas de ortografía. Signos de puntuación. 
B4.3. Aplicar os coñecementos básicos 

sobre as regras ortográficas para favorecer 

unha comunicación máis eficaz. 

LCB4.3.1. Utiliza de forma correcta os 

signos de puntuación e as normas 

ortográficas propias do nivel e aplícaas. 
á escritura de textos significativos 
sinxelos e seguindo modelos. 

CCL 

e B4.4. Recoñecemento e observación 

reflexiva dos constituíntes oracionais: a 

oración simple, suxeito e predicado. 

B4.4. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e escrita a 

través do coñecemento da lingua. 

LCB4.4.1. Forma e ordena correctamente 

oracións simples para compoñer textos 

sinxelos. 

CCL 

d 
e 
o 

B4.6. Identificación de similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha 

competencia comunicativa integrada. 

B4.6. Comparar aspectos básicos das 

linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

LCB4.6.1. Compara aspectos (gráficos, 

sintácticos, léxicos) das linguas que 

coñece. 

CCL 
CSC 

b 
d 
e 

B5.4. Recreación e composición de textos 
literarios: contos, poemas, adiviñas. 

B5.4. Reproducir, con axuda, a partir de 
modelos dados, textos literarios sinxelos: 
contos, poemas e adiviñas. 

LCB5.4.1. Recrea de maneira individual e 

cooperativa, sinxelos textos literarios 
(contos, poemas..) a partir de pautas ou 
modelos dados. 

CCL 
CAA 
CCEC 
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3.2.-METODOLOXÍA 

 

O sentido principal da área de Lingua céntrase en axudar os alumnos a dominar as 
destrezas básicas da linguaxe: escoitar, falar, ler e escribir, e a empezar a reflexionar sobre a 
propia linguaxe para poder mellorala e enriquecela (tendo en conta, iso si, a limitada capacidade 
de abstracción destas idades). 

A intervención educativa débese dirixir tanto aos aspectos comprensivos coma expresivos. 
Traballar a comprensión non significa unicamente darlle ao alumno as claves para poder entender 
as mensaxes que reciben senón tamén facilitarlle unha actitude activa e crítica fronte a esas 
mensaxes. Do mesmo xeito, a expresión non debe centrarse unicamente en que o alumno poida 
transmitir os seus sentimentos, ideas e vivencias, senón tamén en que aprenda a construír novas 
ideas, a darlles forma, a organizalas cunha estrutura coherente, etc. 

O punto de partida será distinto en cada alumno, polo que será necesario determinar o 
nivel de desenvolvemento individual dos alumnos. Estas diferenzas individuais deberán ser 
tratadas nun ambiente de respecto e atención á diversidade, que favoreza o desexo do neno de 
comunicarse e de mellorar a súa competencia lingüística. Para iso, haberá que facilitar a 
autonomía na aprendizaxe e darlle ao alumno os medios para que poida resolver con éxito os 
problemas que xorden no uso da linguaxe. 

Para traballar a linguaxe oral é necesario propoñer actividades moi diversas, ben sexa 
aproveitando situacións da vida cotiá que xorden no tratamento das distintas áreas ou ben 
creando situacións ficticias. Os textos orais constitúen tamén un inestimable recurso para traballar 
a linguaxe oral. 

A adquisición da linguaxe escrita constitúe un obxectivo básico da etapa de Educación 
Primaria, e é importante axudar o alumno a describir as posibilidades que ofrece para a 
comunicación, a información, o ocio e o coñecemento da propia lingua desde unha perspectiva 
léxica, sintáctica, ortográfica, etc. 

A aprendizaxe lectoescritora debe realizarse nun contexto que lle dea pleno sentido e a 
faga significativa aos ollos dos alumnos, de maneira que sintan a necesidade de utilizar este tipo 
de linguaxe tanto na súa faceta comprensiva como expresiva, e todo iso desde os primeiros 
momentos desta aprendizaxe. 

A biblioteca de aula e a selección de textos debe ser, polo tanto, moi coidada, e máis se 
temos presente como o texto pode transmitir unha tradición cultural, abrir novos horizontes, 
presentar realidades que o alumno debe axuizar criticamente, ser fonte de diversión e xogo, etc. 

 
Outro aspecto fundamental é o que se refire ao desenvolvemento de capacidades básicas 

que se van materializar en competencias  que lles permitan aos alumnos afondar por si mesmos no 
coñecemento da lingua e resolver autonomamente as dificultades que vaian xurdindo. Para iso, 
resulta imprescindible axudar os alumnos á utilización da linguaxe como instrumento de 
comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de 
construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, 
das emocións e da conduta. Para iso apoiarémonos en coñecementos, destrezas e actitudes 
propios que permiten expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar, 
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formarse un xuízo crítico e ético, xerar ideas, estruturar o coñecemento, dar coherencia e 
cohesión ao discurso e ás propias accións e tarefas, adoptar decisións, e gozar escoitando, lendo 
ou expresándose de forma oral e escrita, todo o cal contribúe ademais ao desenvolvemento da 
autoestima e da confianza en si mesmo. 

Ademais da función comunicativa, será necesario atender á súa función representativa e 
reguladora. A linguaxe axuda o alumno a comunicarse co medio que o rodea e, ademais, a 
representarse no medio e a organizar a propia actuación e influír na dos demais. Pero en ningún 
caso se trata dunha aprendizaxe teórica. O que se pretende é que o alumno aprenda a coñecer, 
utilizar e mellorar a propia lingua a partir das producións lingüísticas que habitualmente realiza. 

 Un factor fundamental que se debe ter presente é que na nosa comunidade coexisten dúas 
línguas en contacto estreito e cotián. Cómpre, pois, atopar fórmulas apropiadas para reflexionar 
sobre as estruturas comúns das dúas línguas (galega e castelán) e recoller o tratamento das 
interferencias idiomáticas, valendose  sobre todo da análise de textos orais e escritos de diversa 
procedencia, soporte e tipoloxía, coa finalidade de mellorar a expresión en cada unha das línguas 
partindo sempre da predominante no contorno inmediato. 

Coma metodoloxía xeral: 

✓ Salientar aprendizaxes básicas e os contidos máis relevantes para acadar as competencias. 

✓ Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización. 

✓ Centrarse na funcionalidade para aplicar as aprendizaxes a vida cotiá. 

✓ Procurar que o alumno aprenda a aprender. 

✓ Favorecer o traballo colaborativo. 

✓ Fomentar habilidades para a busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación 
da información. 

✓ Favorecer a autonomía e liberdade na toma de decisión dentro da aula. 

Coma estratexias metodolóxicas e fórmulas organizativas: 

✓ Desenvolvemento en espiral e globalización. 

✓ Metodoloxía global activa mental e física para potenciar a construcción de aprendizaxes 
significativas. 

✓ Autorregulación das aprendizaxes. 

✓ Atender á diversidade do alumnado. 

✓ Participación activa, dinámica e cooperativa. 

✓ Utilización da biblioteca e das Tics. 

✓ No primeiro trimestre o traballo basearase fundamentalmente na adquisición por parte do 
alumnado de hábitos, rutinas e sobre todo, autonomía e iniciativa. 

✓ A lectoescritura estará marcada polo traballo feito na Educación Infantil, polo que na aula 
atopanse diversidade de niveis tanto a nivel lector coma escritor, dándolle un sentido e 
unha funcionalidae ao acto de escribir de forma que se motive o aprendizaxe. 
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3.3.- CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN.              

• Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia para satisfacer as 
necesidades de comunicación en diferentes situacións de aula. 

• Comprender o sentido global dun texto oral. Identificar información relevante. 

• Expresarse de forma oral en diferentes situacións con vocabulario adecuado e unha 
secuencia coherente. 

• Utilizar de forma efectiva a linguaxe oral: escoitar e preguntar. 

• Ler en voz alta diferentes tipos de textos infantís breves e sinxelos. 

• Progresar na adquisición do hábito lector. 

• Interiorizar e utilizar as normas básicas de escritura e os seus aspectos gráficos. 

• Mellorar o coñecemento da lingua e sistematizar a adquisición de vocabulario. 

• Reproducir, con axuda, a partir de modelos dados, textos literarios sinxelos: contos, 
poemas e adiviñas. 

 

 

     3.4.-  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

Os instrumentos que se van utilizar para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado 
de acordo cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación establecidos nesta programación 
son os seguintes: 

▪ A observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 
motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e o 
grao de participación nas actividades. 

▪ A revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que o alumnado 
produce.  

▪ O uso da autoavaliación incitando a que o alumnado reflexione sobre o que está 
aprendendo.  

▪ Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno/a, con anotacións dos 
datos e informacións sobre a súa aprendizaxe.  
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   3.5.-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

Os criterios a seguir para obter a cualificación que se lle dará ao alumnado ao final de 
cada trimestre serán: 

 

INSTRUMENTOS % OBSERVACIÓNS 

PROBAS ESCRITAS E ORAIS. 30 - Probas obxectivas que poderán incluir un ou varios temas e 
preguntas directas sobre o que se está traballando. 

-Asimilación dos contidos lingüísticos. 

-Expresión oral e escrita 

CADERNO DE CLASE/ 
TRABALLOS/ FICHAS 

50 -Observación dos traballos no caderno e cortiza. Así coma nos 
diferentes tipos de agrupación. 

-Boa presentación dos traballos. 

-Desenvolvemento das actividades dentro dos prazos 
establecidos. 

-Estudio diario e realización diaria das actividades. 

ACTITUDE/ INTERESE 15 -Interese e respecto pola área. 

-Atención na aula e participación nas actividades propostas e 
desenvolvidas. 

-Comportamento axeitado. 

-Regularidade e constancia no traballo diario. 

AUTONOMÍA NA REALIZACIÓN 
DAS TAREFAS. 

5 -Capacidade para realizar autónomamente actividades e tarefas. 

-Executar correctamente as pautas a seguir. 

 

No proceso avaliativo non se pode esquecer a necesidade das rúbricas, entendidas coma unha 
ferramenta de calificación empregada para desenvolver avaliacións obxectivas, conxunto de 
criterios e estándares ligados aos obxectivos de aprendizaxe, que son empregados para avaliar o 
nivel de desenvolvemento do alumnado ou mesmo dunha tarefa. 

Rúbrica para a expresión oral na clase: 

 4 3 2 1 

VOLUME Utiliza un volumen 
adecuado á situación 
comunicativa. 

Levanta a voz para 
imponer o seu 
argumento. 

Non se lle escoita á 
hora de falar. 

Manifesta timidez no 
seu volumen á hora de 
falar. 
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CONTIDO A súa achega está acorde 
co contido traballado. 

O que achega ten que 
ver co contido aínda 
que ás veces se sae do 
tema. 

Expón o contido, 
pero fáltanlle datos 
para argumentar. 

O que achega non ten 
relación co tema 
tratado. 

DISCURSO O seu discurso segue unha 
orde lóxica e ten sentido. 

O discurso é 
entendible a pesar da 
organización das ideas. 

Aprecianse grandes 
dificultades para 
organizar as ideas, 
o que fai moi difícil 
seguir o discurso. 

Non se entende o que 
quere dicir, ideas sen 
sentido e inconexas. 

CLARIDADE Emprega unha correcta 
pronuncia e vocaliza 
correctamente ao falar 

Utiliza unha correcta 
pronuncia, pero a súa 
vocalización non é 
axeitada. 

Ten dificultades 
para pronunciar e 
vocalizar 
correctamente. 

A súa pronuncia e 
vocalización dificulta a 
comunicación. 

 

Rúbrica de autonomía e implicación na aprendizaxe: 

 

 

 4 3 2 1 

AUTONOMÍA 
NO TRABALLO 

Realiza as actividades 
por si só con 
determinación e sen 
desviar a atención 

Realiza as actividades 
por si só con 
determinación aínda 
que se distrae en 
ocasións. 

Titubea na realización 
das actividades 
formuladas e manifesta 
certa inseguridade. 

Só traballa cando se 
lle reclama e 
chámaselle a 
atención. 

GUSTO POLO 
TRABALLO 
BEN FEITO 

Esfórzase por realizar 
correctamente a 
tarefa poñéndolles 
atención a todos os 
aspectos marcados. 

Mostra interese por 
realizar correctamente 
a tarefa aínda que non 
ten en conta todos os 
aspectos marcados. 

Corre para rematar 
rapidamente sen ter en 
conta os aspectos 
marcados para a 
realización correcta da 
tarefa. 

Non mostra interese 
nin gusto por facer 
as cousas 
correctamente. 

COMPROMISO 
COA TAREFA. 

Manténse 
concentrado ata 
rematar a tarefa por 
completo. 

Distráese en ocasións 
durante a realización 
das tarefas. 

Hai que chamarlle a 
atención para que 
traballe 
continuamente. 

Móstrase distraído e 
non ten interese en 
rematar a tafera. 

ACTITUDE 
ANTE A 
TAREFA. 

Móstrase positivo e 
con ganas de realizar 
as tarefas. 

Móstrase positivo 
aínda que non 
presenta demasiado 
entusiasmo na 
realización das tarefas. 

Ten unha actitude 
normal ante a tarefa. 

A súa actitude ante a 
tarefa é de 
rexeitamento e sen 
entusiasmo. 

 
Considérase  que o alumno ten unha avaliación positiva: 

- Trimestral se a súa cualificacion é igual ou superior a 5. 
- Final se acadou avaliación positiva nos tres trimestres ou se, a pesar de ter un trimestre 

con resultado negativo, o terceiro trimestre é positivo. 
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- Ao final do curso realizarase unha calificación das competencias clave elixindo os 
estándares prioritarios que cada unha das áreas aportan e que veñen especificados no 
apartado de criterios de cualificación destas áreas. 

       3.6.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos humanos: Profesor titor, especialistas e de apoio. 

Recursos espaciais: As clases desenvólvense habitualmente nas aulas. Ademáis contamos con: 
Aula de informática, Biblioteca, Patio de recreo. 

Recursos materiais: 
- Curriculares: Libros de texto, CDs: cancións, contos..., Fichas fotocopiables e fichas elaboradas 

polo profesorado, Tarxetas de vocabulario, Pósters e murais, Cadernos, Bibliotecas de aula e do 
colexio, Dicionarios, Xogos (de mesa, construcións, xogo simbólico, quebracabezas,…), materiais 
recollidos na Natureza,... . Diferente material bibliográfico facilitado polas familias e o propio 
centro. En cada proxecto de traballo organizarase en cada aula un recanto con diferente 
información, en colaboración coa biblioteca do centro.(Se é necesario). 

- Audiovisuais: Película, Reproductor de CD e DVD. 

- Dixitais: Ordenador, canón de proxeccións e pantalla, CD interactivos, Ordenador con conexión a 
Internet, Material informático elaborado (Powerpoint, LIM...), DVD, MP3.
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4.- ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA.- 
4.1.- 3.1.- Obxectivos. Contidos. Criterios De Avaliación. Estándares De Aprendizaxe. Competencias Clave. 

 
PRIMEIRO TRIMESTRE 

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 

a 
e 

B1.1. Comprensión de textos orais moi 

sinxelos 
procedentes da radio ou da televisión, para 

obter 
información xeral e relevante sobre feitos e 
acontecementos próximos á experiencia 

infantil. 

B1.1. Comprender a información xeral 
e relevante de textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da televisión, 
próximos á experiencia infantil. 

LGB1.1.1. Comprende a información 

xeral 
e relevante de textos orais moi sinxelos 
procedentes da radio ou da televisión, 
próximos á experiencia infantil. 

CCL 
CAA 

b 
d 
e 
i 

B1.2. Comprensión global e específica de 
informacións audiovisuais moi sinxelas 

procedentes 
de diferentes soportes. 

B1.2. Comprender informacións 
audiovisuais sinxelas de carácter 
específico procedentes de diferentes 
soportes. 

LGB1.2.1. Comprende informacións 
relevantes e específicas moi evidentes de 
documentos audiovisuais sinxelos que 
presenten imaxes e/ou sons moi 
redundantes co contido. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

a 
b 
c 
e 
o 

B1.3. Comprensión e produción de textos 

orais moi 
sinxelos para aprender e para informarse, 

tanto os 
producidos con finalidade didáctica como os 

de uso 
cotián (breves exposicións ante a clase, 

conversas 
sobre contidos de aprendizaxe e explicación 

sobre a 
organización do traballo). 

B1.3. Comprender e producir textos 
orais sinxelos, propios do uso cotián ou 
do ámbito académico. 

LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre 
iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e contestando se é preciso. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

LGB1.3.2. Segue unha exposición breve 
da clase ou explicacións sobre a 
organización do traballo. 

CCL 
CAA 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais 

moi breves e sinxelos ante a clase. 
CCL 
CSIEE 
CAA 

LGB1.3.4. Participa no traballo en 
pequeno grupo. 

CCL 
CSIEE 
CAA 
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a 
c 
e 
o 

B1.4. Actitude de escoita adecuada nas 

diferentes 
situacións comunicativas cotiás (conversas e 
exposicións orais) e respecto polas opinións 

de quen 
fala, sen interrupcións inadecuadas. 

B1.4. Manter unha adecuada actitude 
de escoita, ante situacións 
comunicativas cotiás, respectando as 
intervencións dos e das demais. 

LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e 
das demais, en conversas e exposicións, 
sen interromper. 

CCL 
CSC 

LGB1.4.2. Respecta as opinións da 
persoa que fala, en situacións 
comunicativas cotiás. 

CCL 
CSC 

a 
c 
d 
e 
o 

B1.5. Participación e cooperación nas 

situacións 
comunicativas da aula (peticións, anuncios, 

ordes, 
explicacións sinxelas, avisos, instrucións, 

conversas 
ou pequenas narracións), con respecto das 

normas 
que rexen a interacción oral (quendas de 

palabra, 
mantemento do tema, mostra de interese, 

mirar a 
quen fala e actitude receptiva de escoita). 

B1.5. Participar nas diversas situacións 
de interacción oral que se producen na 
aula amosando valoración e respecto 
polas normas que rexen a interacción 
oral. 

LGB1.5.1. Respecta as quendas de 
palabra nos intercambios orais. 

CCL 
CSC 
CAA 

LGB1.5.2. Respecta as opinións das 
persoas participantes nos intercambios 
orais. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG1.5.3. Utiliza a lingua galega en 
calquera situación de comunicación dentro 

da aula e valora o seu uso fóra dela. 

CCL 
CSC  
CCEC 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun 
intercambio comunicativo oral. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun 
intercambio comunicativo oral. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.5.4. Mira a quen fala nun 
intercambio comunicativo oral. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

a 
b 
e 

B1.6. Uso de fórmulas sinxelas de 

tratamento 
adecuadas para saudar, despedirse, 

presentarse, 
felicitar, agradecer, escusarse e solicitar 

axuda. 

B1.6. Usar fórmulas sinxelas de 
tratamento adecuadas nos 
intercambios comunicativos máis 
habituais. 

LGB1.6.1. Usa fórmulas sinxelas de 
tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

CCL 
CAA 
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b 
e 

B2.4. Interpretación da información das 

ilustracións. 
B2.2. Interpretar e comprender, de 
maneira xeral, a información 
procedente de ilustracións. 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 
maneira xeral, a información de 
ilustracións. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

a 
b 
e 
i 

B2.6. Introdución ao uso xeral das 

bibliotecas da 
aula e do centro, como instrumento cotián de 

busca 
de información e fonte de recursos textuais 

diversos. 

B2.4. Usar as bibliotecas de aula e de 
centro, respectando as normas básicas 
de funcionamento. 

LGB2.4.1. Utiliza as bibliotecas de aula e 
de centro, respectando as normas 
básicas e máis sinxelas do seu 
funcionamento. 

CCL 
CAA 
CSC 

LGB2.4.2. Valora a utilidade das 
bibliotecas de aula e de centro e manipula 
os libros con coidado, devolvéndoos ao 
seu sitio logo de lelos. 

CCL 
CAA 
CSC 

a 
b 
e 

B2.7. Iniciación á creación da biblioteca 

persoal. 
B2.5. Ter interese por ter unha biblioteca 

propia. 
LGB2.5.1. Amosa interese pola 

conservación e organización dos seus 
libros. 

CCL 
CAA 
CSC 

a  
b 
e 
m 

B2.9. Adquisición progresiva da autonomía 

lectora, 
da capacidade de elección de temas e de 

textos e de 
expresión das preferencias persoais. 

B2.7. Amosar certa autonomía lectora 
e capacidade de selección de textos do 
seu interese, así como ser quen de 
expresar preferencias. 

LGB2.7.1. Selecciona textos do seu 
interese con certa autonomía, en función 
dos seus gustos e preferencias e explica 
dunha maneira moi sinxela as súas 
preferencias lectoras. 

CCL 

LGB2.7.2. Expresa, de maneira sinxela, 
opinións e valoracións sobre as lecturas 
feitas. 

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 

e B4.4. Recoñecemento da relación entre son e 

grafía 
no sistema lingüístico galego. 
B4.5. Identificación da palabra como 

instrumento 
para a segmentación da escritura. 

B4.3. Recoñecer a relación entre son e 
grafía así como as palabras como 
instrumento para a segmentación da 
escritura. 

LGB4.3.1. Recoñece a relación entre son 
e grafía. 

CCL 
CAA 

LGB4.3.2. Separa as palabras que 
conforman un enunciado. 

CCL 
CAA 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
b 
d 
e 
o 

B1.7. Actitude de cooperación e de respecto 

en situacións de aprendizaxe compartida. 
B1.7. Amosar respecto e cooperación 
nas situacións de aprendizaxe en pequeno 

grupo. 

LGB1.7.1. Amosa respecto ás ideas dos e 
das demais e contribúe ao traballo en 

pequeno grupo. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

E 
O 

B1.8. Interese por expresarse oralmente coa 
pronuncia e coa entoación adecuadas. 

B1.8. Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas. 

LGB1.8.1. Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e entoación 
adecuada a cada acto comunicativo e 
propia da lingua galega. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

b 
e 
I 
j 
o 

B2.1. Comprensión de informacións 

concretas en 
textos de uso cotián como invitacións, 

felicitacións, 
notas e avisos ou mensaxes curtas. 
B2.2. Comprensión de información xeral 

sobre feitos 
e acontecementos próximos á experiencia do 
alumnado en textos breves e sinxelos 

procedentes 
dos medios de comunicación social, 

especialmente a 
noticia. 

B2.1. Comprender a información 
explícita en textos sinxelos de uso 
cotián ou procedentes dos medios de 
comunicación. 

LGB2.1.1. Comprende a información 
relevante de textos sinxelos, sobre feitos 
e acontecementos próximos á experiencia 
do alumnado, procedentes dos medios de 
comunicación social. 

CCL 
CD 
CSC 

LGB2.1.2. Comprende informacións 
concretas en textos sinxelos, propios de 
situacións cotiás, como invitacións, 
felicitacións, notas e avisos ou mensaxes 
curtas. 

CCL 

a 
b 
e 

B2.5. Lectura guiada de textos sinxelos 

adecuados 
aos intereses infantís para chegar 

progresivamente á 
expresividade e autonomía lectoras. 

B2.3. Ler, de forma guiada, textos 
sinxelos adecuados aos seus intereses 
para chegar progresivamente á 
expresividade e autonomía lectoras. 

LGB2.3.1. Descodifica de forma adecuada 
na lectura de textos moi sinxelos. 

CCL 
CAA 

LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, 
acadando progresivamente a velocidade 
axeitada. 

CCL 

a 
b 
e 

B2.8. Interese polos textos escritos como 

fonte de 
aprendizaxe e como medio de comunicación 

de 
experiencias e de regulación da convivencia. 

B2.6. Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación. 

LGB2.6.1. Amosa interese pola lectura 
como fonte de aprendizaxe e medio de 
comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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a 
b 
e 

B3.1. Produción e reescritura de textos moi 
sinxelos relativos a situacións cotiás infantís 

como 
invitacións, felicitacións, notas ou avisos. 
B3.4. Respecto polas convencións xerais da 
escrita: uso das maiúsculas e do punto. 

B3.1. Producir e reescribir textos 
sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de 

comunicación ou os relacionados 
coa escola, respectando as 
convencións elementais da escrita. 

LGB3.1.1. Produce e reescribe textos moi 
sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís como invitacións, felicitacións, 

notas ou avisos. 

CCL 
CSIEE 
CAA 

LGB3.1.3. Usa o punto nos seus escritos. CCL 

LGB3.1.4. Interésase por aplicar as regras 
ortográficas, con especial atención ao uso 
das maiúsculas. 

CCL 
CSC 
CCEC 

b 
d 
e 
i 
j 

B3.7. Iniciación á utilización de programas 
informáticos de procesamento de textos. 

B3.4. Usar, de forma guiada, 
programas informáticos de 
procesamento de texto. 

LGB3.4.1. Usa de forma guiada, 
programas informáticos de procesamento. 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

b 
e 
i 
j 

B3.8. Utilización de elementos gráficos 

sinxelos, 
como a ilustración, para facilitar a 

comprensión. 

B3.5. Utilizar recursos gráficos, como a 
ilustración, que faciliten a comprensión 
dos textos. 

LGB3.5.1. Ilustra creativamente os seus 
escritos con imaxes redundantes co seu 
contido. 

CCL 
CD 
CSIEE 

e B4.1. Inicio na identificación implícita e uso 

dalgúns 
termos lingüísticos elementais: 

denominación dos 
textos traballados; palabra e sílaba, nome 

propio. 
B4.2. Observación das variacións 

morfolóxicas (de 
singular e plural, feminino e masculino) en 

textos. 

B4.1. Utilizar terminoloxía lingüística e 
gramatical moi básica, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, 
así como aplicar o seu coñecemento 
no uso da lingua. 

LGB4.1.1. Sinala a denominación dos 
textos traballados e recoñece nestes, de 
forma xeral, palabras e sílabas 

CCL 
CAA 

LGB4.1.2. Diferencia as sílabas que 
conforman cada palabra. 

CCL 
CAA 

LGB4.1.3. Identifica os nomes propios a 
partir de palabras dadas, frases ou textos. 
 

CCL 
CAA 

LGB4.1.4. Sinala o xénero e número de 
palabras dadas. 

CCL 
CAA 

e 
o 

B4.6. Identificación de similitudes e 

diferenzas entre 
as linguas que coñece para mellorar na súa 
aprendizaxe e lograr unha competencia 

comunicativa 
integrada. 

B4.4. Comparar aspectos moi básicos 
das linguas que coñece para mellorar 
na súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia integrada. 

LGB4.4.1. Compara aspectos moi 
elementais e evidentes (gráficos, 
fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas 
que coñece. 

CCL 
CAA 
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b 
d 
e 
o 

B5.1. Recreación e reescritura moi sinxela, 

usando modelos, de diversos textos literarios 

(narrativos ou poéticos): breves contos, 

poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e xogos de sorte. 
B5.2. Valoración e aprecio do texto literario 

galego como vehículo de comunicación, 

fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como recurso 

de gozo persoal. 

B5.1. Recrear e reescribir de forma moi 
sinxela diversos textos literarios, 
usando modelos. 

LGB5.1.1. Recrea e reescribe de forma 
moi sinxela diversos textos literarios: 
breves contos, poemas, refráns, adiviñas, 
trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; 
usando modelos. 

CCL 
CAA 
CCEC 

LGB5.1.2. Valora textos breves e sinxelos 
da literatura galega como fonte de 
coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. 

CCL 
CCEC 

 
 
 
TERCEIRO TRIMESTRE 

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
a 
d 
e 
o 

B1.9. Recoñecemento de usos de linguaxe 
discriminatoria coas diferenzas. 

B1.9. Recoñecer usos de linguaxe 
discriminatoria coas diferenzas. 

LGB1.9.1. Identifica o uso da linguaxe 
discriminatoria e sexista evidente. 

CCL 
CSC 

LGB1.9.2. Usa unha linguaxe respectuosa 
coas diferenzas, en especial as referentes 
ao xénero, ás razas e ás etnias. 

CCL 
CSC 

a 
d 
e 

B1.10. Identificación da lingua galega con 

diversos 
contextos de uso oral da lingua: en 

diferentes 
ámbitos profesionais (sanidade, educación, 

medios 
de comunicación...) e en conversas con 

persoas 
coñecidas ou descoñecidas. 

B1.10. Identificar a lingua galega con 
diversos contextos de uso oral. 

LGB1.10.1. Identifica a lingua galega oral 
con diversos contextos profesionais: 
sanidade, educación, medios de 
comunicación... 

CCL 
CCEC 

LGB1.10.2. Recoñece a posibilidade de 
uso da lingua galega en conversas con 

persoas coñecidas ou descoñecidas. 

CCL 
CCEC 
CSC 

b 
e 

B2.3. Localización de información en textos 

para 
 LGB2.1.3. Localiza información en textos 

breves e sinxelos vinculados á 
CCL 
CAA 
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I 
j 
o 

aprender vinculados á experiencia, tanto en 

textos 
producidos con finalidade didáctica como 

nos de uso 
cotián (folletos, descricións, instrucións e 
explicacións). 

experiencia, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso cotián 
(folletos, descricións, instrucións e 
explicacións). 

CSIEE 

a 
b 
e 

B3.2. Composición de textos moi sinxelos 

propios 
dos medios de comunicación social e/ou dos 

seus 
elementos (novas sinxelas e breves, titulares, 

pés 
de foto…) sobre acontecementos próximos á 
experiencia do alumnado en soportes 

habituais no 
ámbito escolar. 
B3.3. Composición de textos moi sinxelos 
relacionados coa escola para organizar e 
comunicar información (listaxes, 

descricións, 
explicacións elementais). 
B3.4. Respecto polas convencións xerais da 
escrita: uso das maiúsculas e do punto. 

B3.1. Producir e reescribir textos 
sinxelos relativos a situacións cotiás 
infantís, aqueles propios dos medios de 

comunicación ou os relacionados 
coa escola, respectando as 
convencións elementais da escrita. 

LGB3.1.2. Elabora pequenos textos con 
certa coherencia e de xeito creativo. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB3.1.5. Compón pequenos textos 
propios dos medios de comunicación 
social e/ou dos seus elementos (novas 
sinxelas e breves, titulares, pés de foto…) 
sobre acontecementos próximos á súa 
experiencia. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LGB3.1.6. Compón textos relacionados 
coa escola: listaxes, descricións e 
explicacións elementais. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

a 
b 
e 

B3.5. Utilización de maneira guiada de 

estratexias 
para a produción de textos, respondendo as 

preguntas de para quen e que escribir, 

recoñecendo 
o tipo de texto (nota, aviso, conto). 

B3.2. Utilizar de forma guiada 
estratexias para a produción de textos, 

respondendo as preguntas de para 
quen e que escribir, recoñecendo o tipo 
de texto (nota, aviso, conto). 

LGB3.2.1. Utiliza de forma guiada 
estratexias para a produción de textos, 

respondendo as preguntas de para quen 
e que escribir, recoñecendo o tipo de 
texto (nota, aviso, conto). 

CCL 
CAA 

a 
b 
e 
j 
o 

B3.6. Creación de textos moi sinxelos con 

intención 
informativa utilizando a linguaxe verbal e 

non verbal: 
carteis publicitarios, anuncios, cómic. 

B3.3. Elaborar textos moi sinxelos que 
combinen a linguaxe verbal e a non 
verbal. 

LGB3.3.1. Elabora textos moi sinxelos 
que combinan a linguaxe verbal e non 
verbal: carteis publicitarios, anuncios, 
cómic. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE 



PROGRAMACIÓN    1º  PRIMARIA 

 

 

 

 Páx.  

26 

a 
b 
e 
i 

B3.9. Interese polo coidado e a presentación 

dos 
textos escritos e respecto pola norma 

ortográfica. 
B3.10. Interese polos textos escritos como 

medio de 
aprendizaxe e como medio de comunicación 

de experiencias, de regulación da 

convivencia e de 
expresión creativa. 

B3.6. Interesarse pola presentación 
dos traballos escritos e valorar a lingua 
escrita como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

LGB3.6.1. Interésase pola presentación 
dos textos seguindo as normas básicas 
de presentación establecidas: disposición 

no papel, limpeza e calidade caligráfica. 

CCL 
CD 
CAA 

LGB3.6.2. Valora a lingua escrita como 
medio de comunicación e de expresión 
creativa. 

CCL 
CSC 

b 
e 

B4.3. Iniciación ao coñecemento das normas 
ortográficas máis sinxelas. 

B4.2. Coñecer, de forma xeral, as 
normas ortográficas máis sinxelas. 

LGB4.2.1. Coñece, de forma xeral, as 
normas ortográficas máis sinxelas e 
aprecia o seu valor social e a necesidade 

de cinguirse a elas. 

CCL 
CSC 
CCEC 

b 
d 
e 
i 

B5.3. Lectura guiada de textos adecuados 

aos 
intereses infantís, para chegar 

progresivamente á 
expresividade e á autonomía lectoras. 

B5.2. Ler, de forma guiada, textos 
adecuados aos intereses infantís, para 
chegar progresivamente á 
expresividade e á autonomía lectoras. 

LGB5.2.1. Le, de forma guiada, textos en 
silencio, adecuados aos intereses infantís, 
para chegar progresivamente á 
autonomía lectora. 

CCL 
CCEC 
CD 

LGB5.2.2. Le, de forma guiada e en voz 
alta, textos adecuados aos intereses 
infantís, para chegar progresivamente á 
expresividade lectora. 

CCL 
CCEC 
CD 

b 
e 
o 

B5.4. Recreación e composición de breves 

relatos 
para comunicar sentimentos e experiencias 

persoais. 

B5.3. Recrear e compoñer breves 
relatos a partir de modelos sinxelos. 

LGB5.3.1. Recrea e compón breves 
relatos, a partir de modelos sinxelos, para 
comunicar sentimentos e experiencias 
persoais. 

CCL 
CCEC 
CSC 

a 
d 
e 
o 

B5.5. Valoración da literatura en calquera 

lingua 
(maioritaria, minoritaria ou minorizada), 

como 
vehículo de comunicación e como recurso de 

gozo 
persoal. 

B5.4. Valorar a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación 
e como recurso de gozo persoal. 

LGB5.4.1. Valora a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación e 
como recurso de gozo persoal. 

CCL 
CSC 
CCEC 

a 
d 

B5.6. Interese por coñecer os modelos 

narrativos e 
B5.5. Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante as diferenzas persoais, 

LGB5.5.1. Amosa curiosidade por coñecer 
outros costumes e formas de relación 

CCL 
CCEC 
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e 
o 

poéticos que se utilizan noutras culturas. 
B5.7. Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos 
facilmente interpretables que noutras 

culturas serven 
para entender o mundo e axudan a coñecer 

outras 
maneiras de relacións sociais. 

sociais e culturais. social, respectando e valorando a 
diversidade cultural. 
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        4.2.-  METODOLOXÍA. 

 

O sentido principal da área de Lingua Galega e Literatura céntrase en axudar aos alumnos 
a dominar as destrezas básicas da lingua galega: escoitar, falar, ler e escribir e a comezar a 
reflexionar sobre a propia linguaxe para poder mellorala e enriquecela (tendo en conta, iso si, a 
limitada capacidade de abstracción destas idades). 

A comunicación é unha das funcións esenciais da linguaxe, pero non a única. Tamén ten 
outras como a de representación do mundo físico e social que comparte coas imaxes, coa 
motricidade. A linguaxe vincúlase directamente ao pensamento e, en particular, ao coñecemento. 
Grazas á linguaxe analizamos os problemas, organizamos información, elaboramos plans, 
valoramos, verbalizamos procesos. A linguaxe cumpre, pois, unha función de representación e 
autorregulación do pensamento e da acción. 

Aprender lingua non é só apropiarse dun sistema de signos e das regras que rexen a súa 
combinación, é tamén apropiarse dos significados culturais que estes transmiten, e xunto con eles, 
dos modos en que as persoas do ámbito entenden e interpretan a realidade. Aprender lingua 
significa acadar a competencia necesaria para desenvolverse con facilidade e éxito nas diferentes 
situacións da vida. É na etapa de educación primaria cando, ademais da progresiva consolidación e 
perfeccionamento da lingua oral, se produce unha aprendizaxe máis sistemática da lingua escrita. 

A intervención educativa debe dirixirse tanto aos aspectos comprensivos como expresivos. 
Traballar a comprensión non significa soamente darlle ao alumno as claves para poder entender as 
mensaxes que reciben senón tamén facilitarlle unha actitude activa e crítica fronte as devanditas 
mensaxes. Do mesmo modo, a expresión non debe centrarse unicamente en que o alumno poida 
transmitir en lingua galega os seus sentimientos, ideas e vivencias, senón tamén en que aprenda a 
construír novas ideas, a darlles forma, a organizalas cunha estrutura coherente etc. 

O punto de partida será distinto en cada alumno, polo que será necesario determinar o 
nivel de desenvolvemento individual dos alumnos. Estas diferenzas individuais deberán ser 
contempladas nun ambiente de respecto e atención á diversidade, que favoreza o desexo do neno 
de comunicarse e de mellorar a súa competencia lingüística en galego. Para isto, haberá que 
facilitar a autonomía na aprendizaxe, dándolle ao alumno os medios para que poida resolver con 
éxito os problemas que xorden no uso da linguaxe. 

 Como principio básico ha de considerarse a motivación. Para iso debe partirse das propias 
realidades e intereses dos nenos e nenas (motivacións, inquietudes, experiencias, …). Nesta 
dirección, debe considerarse de xeito especial a capacidade xeradora da área de Coñecemento do 
Medio en relación coa lengua. 

Para traballar a linguaxe oral é necesario presentar actividades moi diversas, ben sexa 
aproveitando situacións da vida cotiá que se presentan no tratamento das distintas áreas ou ben 
creando situacións ficticias. Os textos orais en galego constitúen tamén un inestimable recurso 
para traballar a linguaxe oral. 

 Terase en conta a oralidade como forma preferente de expresión, a linguaxe como 
acompañante da actividade, para logo transformarse nun instrumento de pensamento verbal. As 
diferentes formas de  comunicación non verbal que transmiten significacións diversas (fotografías, 
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debuxos, planos, sinais…) ocuparán un espacio importante na actividade escolar na procura da 
interpretación e da verbalización. O triángulo falar-ler-escribir, con interrrelacións entre os tres 
vértices, debe marca-la actividade dentro da aula. 

 Os aspectos orais deben ter unha especial presencia. O desenvolvemento das capacidades 
expresivas resulta fundamental para unha educación democrática e participativa, así como para 
un desenvolvemento persoal que permita unha participación social e individual dos nenos e nenas 
ó cegaren a ser adultos. 

  A adquisición da linguaxe escrita en galego constitúe un obxectivo básico da etapa de 
Educación Primaria, e é importante axudar ao alumno a describir as posibilidades que ofrece para 
a comunicación, a información, o lecer e o coñecemento da propia lingua desde unha perspectiva 
léxica, sintáctica, ortográfica etc. 

 O traballo escrito, fomentando as caracteristicas básicas de claridade, limpeza, caligrafía, 
ortografía, etc., debe estar orientado de xeito creativo, evitando as inercias rutineiras. 

 O estudio do léxico debe abordarse dende a delimitación de campos léxicos que varian, 
progresivamente e de xeito concéntrico, ampliándose ó longo de toda a etapa. Así mesmo, debe 
favorecerse a adquisición de conceptos básicos, como sinonimia, formación de palabras, etc. 
Sempre dende unha perspectiva implícita e baseada na actividade, tanto oral coma escrita. 

 A aprendizaje ortográfica debe realizarse fundamentalmente dende a reflexión práctica e 
dende a incentivación da memoria visual e da lectura, verdadeira fonte de aprendizaje ortográfica, 
evitando a excesiva memorización de regras que, nestas idades, se amosa como ineficaz. 

A aprendizaxe lectoescritora debe realizarse nun contexto que lle dea pleno sentido e a 
faga significativa aos ollos dos alumnos, de xeito que sintan a necesidade de utilizar este tipo de 
linguaxe tanto na súa faceta comprensiva coma expresiva, e todo isto desde os primeiros 
momentos desta aprendizaxe. A biblioteca de aula e a selección de textos debe ser, polo tanto, 
moi coidada, e máis se temos presente como o texto pode transmitir unha tradición cultural, abrir 
novos horizontes, presentar realidades que o alumno debe axuizar criticamente, ser fonte de 
diversión e xogo etc. 

 Do mesmo xeito, teranse en conta as tipoloxías textuais máis salientables (narrativa, 
poesía, teatro, textos periodísticos, etc), así como as técnicas básicas de expresión (descripción, 
diálogo, versificación, etc.), dende o dobre aspecto da reflexión sobre os seus aspectos máis 
destacados e da práctica creativa das mesmas. 

Outro aspecto fundamental é o que se refire ao desenvolvemento de capacidades básicas 
que se van materializar en competencias que lles permitan aos alumnos afondar por si mesmos no 
coñecemento  da lingua galega e resolver autonomamente as dificultades que vaian xurdindo. 
Para isto, resulta imprescindible axudar aos alumnos á utilización da linguaxe como instrumento 
de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de 
construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, 
as emocións e a conduta. Para isto apoiarémonos en coñecementos, destrezas e actitudes propios 
que permiten expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións, así como dialogar, formar un 
xuízo crítico e ético, xerar ideas, estruturar o coñecementos, darlles coherencia e cohesión ao 
discurso e ás propias accións e tarefas, adoptar decisións, e gozar escoitando, lendo ou 



PROGRAMACIÓN    1º  PRIMARIA 

 

 

 

 Páx.  

30 

expresándose de forma oral e escrita, todo o cal contribúe ademais ao desenvolvemento da 
autoestima e da confianza en si mesmo. 

A linguaxe axuda ao alumno a comunicarse co medio que o rodea e, ademais, a representar 
o medio e a organizar a propia actuación e influír na dos demais. Pero en ningún caso se trata 
dunha aprendizaxe teórica. O que se pretende é que o alumno aprenda a coñecer, utilizar e 
mellorar a propia lingua a partir das producións lingüísticas que habitualmente realiza. 

 Recoñecendo a importancia fundamental que na actualidade teñen os medios de 
comunicación de masas (prensa, radio, tv, redes informáticas, etc), a súa presencia nesta área é 
prioritaria, en dúas direccións: aprendizaje e reflexións sobre as súas linguaxes, e práctica con 
modelos escolares. 

Un factor fundamental que se debe ter presente é que na nosa comunidade coexisten dúas 
linguas en contacto estreito e cotián, estando a galega minorizada. Cómpre, pois, atopar fórmulas 
apropiadas para reflexionar sobre as estruturas comúns das dúas linguas (galega e castelá) e 
recoller o tratamento das interferencias idiomáticas, valéndose sobre todo da análise de textos 
orais e escritos de diversa procedencia, soporte e tipoloxía, coa finalidade de mellorar a expresión 
en cada unha das linguas partindo sempre da predominante no contorno inmediato. 

 Debe impedirse a toda costa unha dependencia do castelán: o estudio do léxico, por 
ejemplo, ha de ser autónomo, alén das exemplificacións necesarias á hora do tratamento das 
interferencias lingüisticas. 

Coma metodoloxía xeral: 

✓ Salientar aprendizaxes básicas e os contidos máis relevantes para acadar as competencias. 

✓ Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización. 

✓ Centrarse na funcionalidade para aplicar as aprendizaxes a vida cotiá. 

✓ Procurar que o alumno aprenda a aprender. 

✓ Favorecer o traballo colaborativo. 

✓ Fomentar habilidades para a busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación 
da información. 

✓ Favorecer a autonomía e liberdade na toma de decisión dentro da aula. 

Coma estratexias metodolóxicas e fórmulas organizativas: 

✓ Desenvolvemento en espiral e globalización. 

✓ Metodoloxía global activa mental e física para potenciar a construcción de aprendizaxes 
significativas. 

✓ Autorregulación das aprendizaxes. 

✓ Atender á diversidade do alumnado. 

✓ Participación activa, dinámica e cooperativa. 

✓ Utilización da biblioteca e das Tics. 
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✓ No primeiro trimestre o traballo basearase fundamentalmente na adquisición por parte do 
alumnado de hábitos, rutinas e sobre todo, autonomía e iniciativa. 

✓ A lectoescritura estará marcada polo traballo feito na Educación Infantil, polo que na aula 
atopanse diversidade de niveis tanto a nivel lector coma escritor, dándolle un sentido e 
unha funcionalidae ao acto de escribir de forma que se motive o aprendizaxe. 

 

 

4.3.- CRITERIOS  MÍNIMOS DE AVALIACIÓN. 

▪ Comprender a información xeral e relevante de textos orais moi sinxelos procedentes da 
radio ou da televisión, próximos á experiencia infantil. 
 

▪ Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito 
académico. 
 

▪ Manter unha adecuada actitude de escoita, ante situacións comunicativas cotiás, 
respectando as intervencións dos e das demais. 
 

▪ Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou procedentes dos 
medios de comunicación. 
 

▪ Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás infantís, aqueles propios 
dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola, respectando as convencións 
elementais da escrita. 
 

▪ Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a comprensión dos textos. 
 

▪ Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como instrumento para a 
segmentación da escritura. 
 

▪ Recrear e reescribir de forma moi sinxela diversos textos literarios, usando modelos. 

      4.4.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

Os instrumentos que se van utilizar para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado 
de acordo cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación establecidos nesta programación 
son os seguintes: 

▪ A observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 
motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e o 
grao de participación nas actividades. 



PROGRAMACIÓN    1º  PRIMARIA 

 

 

 

 Páx.  

32 

▪ A revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que o alumnado 
produce.  

▪ O uso da autoavaliación incitando a que o alumnado reflexione sobre o que está 
aprendendo.  

▪ Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno/a, con anotacións dos 
datos e informacións sobre a súa aprendizaxe.  

 

     4.5.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

Os criterios a seguir para obter a cualificación que se lle dará ao alumnado ao final de 
cada trimestre serán: 

INSTRUMENTOS % OBSERVACIÓNS 

PROBAS ESCRITAS E 
ORAIS. 

30 -Probas obxectivas que poderán incluir un ou varios temas e preguntas 
directas sobre o que se está traballando. 

-Asimilación dos contidos lingüísticos. 

-Expresión oral e escrita 

CADERNO DE CLASE/ 
TRABALLOS/ FICHAS 

50 -Observación dos traballos no caderno e cortiza. Así coma nos diferentes tipos 
de agrupación. 

-Boa presentación dos traballos. 

-Desenvolvemento das actividades dentro dos prazos establecidos. 

-Estudio diario e realización diaria das actividades. 

ACTITUDE/ INTERESE 15 -Interese e respecto pola área. 

-Atención na aula e participación nas actividades propostas e desenvolvidas. 

-Comportamento axeitado. 

-Regularidade e constancia no traballo diario. 

AUTONOMÍA EN LA 
REALIZACIÓN DAS 

TAREFAS. 

5 -Capacidade para realizar autónomamente actividades e tarefas. 

-Executar correctamente as pautas a seguir. 

 

No proceso avaliativo non se pode esquecer a necesidade das rúbricas, entendidas coma unha 
ferramenta de calificación empregada para desenvolver avaliacións obxectivas, conxunto de 
criterios e estándares ligados aos obxectivos de aprendizaxe, que son empregados para avaliar o 
nivel de desenvolvemento do alumnado ou mesmo dunha tarefa. 
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Rúbrica para a expresión oral na clase: 

 4 3 2 1 

VOLUME Utiliza un volumen 
adecuado á 
situación 
comunicativa. 

Levanta a voz para 
imponer o seu 
argumento. 

Non se lle escoita á hora 
de falar. 

Manifesta timidez no seu 
volumen á hora de falar. 

CONTIDO A súa achega está 
acorde co contido 
traballado. 

O que achega ten que 
ver co contido aínda que 
ás veces se sae do tema. 

Expón o contido, pero 
fáltanlle datos para 
argumentar. 

O que achega non ten 
relación co tema tratado. 

DISCURSO O seu discurso 
segue unha orde 
lóxica e ten 
sentido. 

O discurso é entendible 
a pesar da organización 
das ideas. 

Aprecianse grandes 
dificultades para 
organizar as ideas, o que 
fai moi difícil seguir o 
discurso. 

Non se entende o que 
quere dicir, ideas sen 
sentido e inconexas. 

CLARIDADE Emprega unha 
correcta pronuncia 
e vocaliza 
correctamente ao 
falar 

Utiliza unha correcta 
pronuncia, pero a súa 
vocalización non é 
axeitada. 

Ten dificultades para 
pronunciar e vocalizar 
correctamente. 

A súa pronuncia e 
vocalización dificulta a 
comunicación. 

 

Rúbrica de autonomía e implicación na aprendizaxe: 

 

 

 4 3 2 1 

AUTONOMÍA NO 
TRABALLO 

Realiza as actividades 
por si só con 
determinación e sen 
desviar a atención 

Realiza as actividades 
por si só con 
determinación aínda 
que se distrae en 
ocasións. 

Titubea na realización 
das actividades 
formuladas e manifesta 
certa inseguridade. 

Só traballa cando se lle 
reclama e chámaselle a 
atención. 

GUSTO POLO 
TRABALLO BEN 
FEITO 

Esfórzase por realizar 
correctamente a tarefa 
poñéndolles atención a 
todos os aspectos 
marcados. 

Mostra interese por 
realizar correctamente 
a tarefa aínda que non 
ten en conta todos os 
aspectos marcados. 

Corre para rematar 
rapidamente sen ter en 
conta os aspectos 
marcados paa a 
realización correcta da 
tarefa. 

Non mostra interese 
nin gusto por facer as 
cousas correctamente. 

COMPROMISO COA 
TAREFA. 

Manténse concentrado 
ata rematar a tarefa por 
completo. 

Distráese en ocasións 
durante a realización 
das tarefas. 

Hai que chamarlle a 
atención para que 
traballe continuamente. 

Móstrase distraído e 
non ten interese en 
rematar a tafera. 

ACTITUDE ANTE A 
TAREFA. 

Móstrase positivo e con 
ganas de realizar as 
tarefas. 

Móstrase positivo 
aínda que non 
presenta demasiado 
entusiasmo na 
realización das tarefas. 

Ten unha actitude 
normal ante a tarefa. 

A súa actitude ante a 
tarefa é de 
rexeitamento e sen 
entusiasmo. 
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Considérase  que o alumno ten unha avaliación positiva: 
- Trimestral se a súa cualificacion é igual ou superior a 5 

 
- Final se acadou avaliación positiva nos tres trimestres ou se, a pesar de ter un trimestre 

con resultado negativo, o terceiro trimestre é positivo 

 
- Ao final do curso realizarase unha calificación das competencias clave elixindo os 

estándares prioritarios que cada unha das áreas aportan e que veñen especificados no 
apartado de criterios de cualificación destas áreas. 

 

       4.6.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos humanos: Profesor titor, especialistas e de apoio. 

Recursos espaciais: As clases desenvólvense habitualmente nas aulas. Ademáis contamos con: 
Aula de informática, Biblioteca, Patio de recreo. 

Recursos materiais: 
- Curriculares: Libros de texto, CDs: cancións, contos..., Fichas fotocopiables e fichas elaboradas 

polo profesorado, Tarxetas de vocabulario, Pósters e murais, Cadernos, Bibliotecas de aula e do 
colexio, Dicionarios, Xogos (de mesa, construcións, xogo simbólico, quebracabezas,…), materiais 
recollidos na Natureza,... . Diferente material bibliográfico facilitado polas familias e o propio 
centro. En cada proxecto de traballo organizarase en cada aula un recanto con diferente 
información, en colaboración coa biblioteca do centro.(Se é necesario). 

- Audiovisuais: Película, Reproductor de CD e DVD. 

- Dixitais: Ordenador, canón de proxeccións e pantalla, CD interactivos, Ordenador con conexión a 
Internet, Material informático elaborado (Powerpoint, LIM...), DVD, MP3. 
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5.- ÁREA DE  MATEMÁTICAS. 
 
3.1.- Obxectivos. Contidos. Criterios De Avaliación. Estándares De Aprendizaxe. Competencias Clave. 

 
PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
g 
b 

B1.2. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

B1.2. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais polo traballo matemático ben feito. 

MTB1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes 
adecuadas para o traballo limpo, claro e 
ordenado no caderno e en calquera aspecto a 
traballar na área de matemáticas. 

CMCT 
CAA 

g 
i 

B1.3. Utilización guiada de medios  tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe. 

B1.3. Iniciarse na utilización dos medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
coa axuda guiada do mestre ou da mestra. 

MTB1.3.1. Manifesta interese na utilización dos 
medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe. 

CMCT 
CD 
CAA 

e 
g 

B2.1. Números naturais ata o 29. 
B2.2. Nome e grafía dos números ata o 29. 
B2.3. Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas en función da numeración dada. 
B2.4. O sistema de numeración decimal: valor de 
posición das cifras en función da numeración 
dada. 
B2.5. Identifica o número anterior e o seguinte a 
un dado. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros 
utilizando razoamentos apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o  
29. 
 
 
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das 
cifras en situacións e contextos reais. 

CMCT 
CCL 
 
CMCT 
CCL 

b 
g 

B2.10. Gusto pola presentación ordenada e 
limpa dos cálculos e dos resultados. 
B2.11. Cálculo de sumas  sen levadas e restas. 
Utilización en situacións familiares da suma para 
xuntar ou engadir e da resta para separar ou 
quitar. 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos 
mediante diferentes procedementos en 
situación de resolución de problemas. 
 

MTB2.2.1. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación de suma na resolución de 
problemas contextualizados. 
 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación de resta (sen levadas) na 
resolución de problemas contextualizados. 

CMCT 
 
 
 
CMCT 
 
 
 

b B2.13. Resolución de problemas da vida cotiá B2.4. Identificar e resolver problemas da vida MTB2.4.1 Resolve problemas que impliquen o CMCT 
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g que se resolvan con sumas e restas sen levadas. cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

dominio dos contidos traballados. 
 
MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operación 
empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto 

CAA 
 
CMCT 
CAA 
CSIEE 

b 
e 
g 

B4.1. Interpretación de representacións espaciais 
sinxelas en situacións da vida cotiá.  
B4.2. Descrición de posicións e movementos, en 
relación a un mesmo e a outros puntos de 
referencia. 
B4.3. Interese e curiosidade pola identificación 
das formas e dos seus elementos 
característicos. 
B4.4. Confianza nas propias posibilidades; 
curiosidade, interese e constancia na busca de 
solucións. 
 B4.6. Busca de elementos de regularidade en 
figuras e corpos a partir da manipulación de 
obxectos. 

B4.1. Interpretar representacións espaciais 
sinxelas realizadas a partir de sistemas de 
referencia e de obxectos ou situacións 
familiares. 

MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do 
espazo próximo en relación a un mesmo 
utilizando os conceptos de esquerda-dereita, 
diante-detrás, arriba-abaixo, preto-lonxe e 
próximo-afastado 
 
MTB4.1.2. Describe a situación dun obxecto do 
espazo próximo en relación a outros puntos de 
referencia utilizando os conceptos de 
esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, 
preto-lonxe e próximo-afastado. 

CMCT 
CAA 
CCL 
 
 
CMCT 
CAA 
CCL 

b 
e 
g 

B4.5. Uso do vocabulario xeométrico para 
describir itinerarios: rectas e curvas. 

B4.1. Interpretar representacións espaciais 
sinxelas realizadas a partir de sistemas de 
referencia e de obxectos ou situacións 
familiares. 

MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do 
espazo próximo en relación a outros puntos de 
referencia utilizando os conceptos de 
esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, 
preto-lonxe e próximo-afastado. 

CMCT 
CAA 
 

b 
g 

B4.8. Resolución de problemas de xeometría 
relacionados coa vida cotiá. 

B4.3. Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB4.3.1. Resolve problemas xeométricos 
sinxelos que impliquen dominio dos contidos 
traballados. 
MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operación 
empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solución no contexto 

CMCT 
CAA 
 
CMCT 
CAA 
CSIEE 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
g 
e 

B1.1. Expresión verbal do proceso de 
razoamento da resolución dun problema sinxelo. 

B1.1. Expresar verbalmente de forma sinxela o 
proceso seguido na resolución dun problema. 

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma 
sinxela o proceso seguido na resolución dun 
problema simple de matemáticas ou en 
contextos da 
realidade. 

CMCT 
CCL 

e 
g 

B2.1. Números naturais ata o 79 
B2.2. Nome e grafía dos números ata o 79. 
B2.3. Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas en función da numeración dada. 
B2.4. O sistema de numeración decimal: valor 
de posición das cifras en función da numeración 
dada. 
B2.5. Identifica o número anterior e o seguinte a 
un dado. 
B2.6. Identifica o número maior, o menor e o 
igual a un dado.  

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros 
utilizando razoamentos apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 
79. 
 
 
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das 
cifras en situacións e contextos reais. 

CMCT 
CCL 
 
CMCT 
CCL 

b 
e 
g 

B2.3. Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 
segundo o seu valor, en situacións da vida 
cotiá. 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en 
contextos reais. 
MTB2.2.3. Descompón e compón números 
naturais, interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras. 
 
MTB2.2.4. Ordena números enteiros e 
represéntaos na recta numérica. 

CMCT 
CCL 
CAA 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 

B 
b 
g 

B2.9. Iniciación no desenvolvemento de 
estratexias persoais de cálculo mental. 
B2.10. Gusto pola presentación ordenada e 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos 
mediante diferentes procedementos, incluído o 
cálculo mental, en situación de resolución de 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación de suma na resolución de 
problemas contextualizados.  

CMCT 
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limpa dos cálculos e dos resultados. 
B2.11. Cálculo de sumas sen levadas e restas. 
B2.12. Utilización en situacións familiares da 
suma para xuntar ou engadir e da resta para 
separar ou quitar. 

problemas. MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación de resta (sen levadas) na 
resolución de problemas contextualizados. 
MTB2.3.3. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación de resta (sen levadas) na 
resolución de problemas contextualizados. 

 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 

b 
g 

B2.13. Resolución de problemas da vida cotiá 
que se resolvan con sumas e restas sen levadas. 

B2.4. Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados. 
 
MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operación 
empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 

CMCT 
CAA 
 
CMCT 
CAA 
CSIEE 

g B3.1.Medición con instrumentos e estratexias 
non convencionais: palmo, pé e paso. 
B3.2. Estimación de resultados de medidas 
(distancias, tamaños, pesos, capacidades...) en 
contextos familiares. 

B3.1. Utilizar o palmo, o paso e o pé para 
realizar medidas e estimacións. 
 
B3.2. Comparar e identificar cal é o obxecto de 
maior peso, por estimación e/ou utilizando a 
balanza. 
 
B3.3. Comparar e identificar cal é o recipiente 
de maior capacidade, por estimación. 

MTB3.1.1. Realiza medicións co palmo, o paso 
e o pé. 
 
MTB3.2.1. Realiza comparacións de peso 
entre dous obxectos de uso habitual. 
 
MTB3.3.1. Compara e identifica cal é o 
recipiente de maior capacidade. 
 

CMCT 
 
CMCT 
 
 
CMCT 
 

b 
g 

B3.7. Resolución de problemas de medida B3.6. Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de 
medida. 
 
MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido 
na resolución de problemas revisando as 
operacións utilizadas e as unidades dos 
resultados. 

CMCT 
CAA 
 
CMCT 
CAA 
CSIEE 

b 
g 
 

B4.7. Formas planas e espaciais: clasificación 
de figuras planas. 

B4.2. Coñecer as figuras planas básicas: 
cadrado, círculo, rectángulo e triángulo. 

MTB4.2.1. Recoñece formas rectangulares, 
triangulares e circulares en obxectos do 
contorno inmediato. 

CMCT 
CAA 
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b 
g 

B4.8. Resolución de problemas de xeometría 
relacionados coa vida cotiá. 

B4.3. Identificar, resolver problemas da vida 
cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB4.3.1. Resolve problemas xeométricos 
sinxelos que impliquen dominio dos contidos 
traballados. 
 
 
MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solución no contexto. 
 
 

CMCT 
CAA 
 
 
CMCT 
CAA 
CSIEE 

b 
g 

B5.1. Recollida e clasificación de datos. B5.1 Recoller e rexistrar unha información que 
se poida cuantificar, utilizando algún recursos 
sinxelos de representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, diagramas lineais… 
comunicando a información. 

MTB5.1.1. Rexistra e interpreta datos sinxelos 
en representacións gráficas básicas. 
 
MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas en que 
interveña a lectura de gráficos. 

CMCT 
CAA 
 
CMCT 
CAA 

 
 

TERCEIRO  TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
e 
g 

B2.1. Números naturais ata o 99. 
B2.2. Nome e grafía dos números ata o 99. 
B2.3. Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas, en función da numeración dada. 
B2.4. O sistema de numeración decimal: valor 
de posición das cifras, en función da numeración 
dada. 
B2.5. Identifica o número anterior e o seguinte a 
un dado. 
B2.6. Identifica o número maior, o menor e o 

B2.1. Ler, escribir e ordenar números enteiros 
utilizando razoamentos apropiados. 

MTB2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 
99. 
 
 
MTB2.1.2. Identifica o valor de posición das 
cifras en situacións e contextos 

CMCT 
CCL 
 
CMCT 
CCL 
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igual a un dado. 
b 
e 
g 

B2.7. Identifica os números ordinais do 1º ao 10º. 
B2.8. Utilización e relación dos números ordinais. 
Comparación de números. 
B2.3. Equivalencias entre os elementos do 
sistema de numeración decimal: unidades e 
decenas. 

B2.2. Interpretar diferentes tipos de números 
segundo o seu valor, en situacións da vida 
cotiá. 

MTB2.2.1. Utiliza os números ordinais en 
contextos reais. 
 
MTB2.2.2. Interpreta en textos numéricos e da 
vida cotiá números naturais ata o 99. 
 
 MTB2.2.3. Descompón e compón números 
naturais, interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras. 
 
MTB2.2.4. Ordena números enteiros e 
represéntaos na recta numérica. 

CMCT 
 
CMCT 
CCL 
CAA 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 

b 
g 

B2.9. Iniciación no desenvolvemento de  
estratexias persoais de cálculo mental. 
B2.10. Gusto pola presentación ordenada e 
limpa dos cálculos e dos resultados.  
B2.11. Cálculo de sumas con levadas e restas. 
B2.12. Utilización en situacións familiares da 
suma para xuntar ou engadir e da resta para 
separar ou quitar. 
 

B2.3. Realizar operacións e cálculos numéricos 
mediante diferentes procedementos, incluído o 
cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

MTB2.3.1. Realiza cálculos numérico básicos 
coa operación de suma na resolución de 
problemas 
contextualizados. 
 
MTB2.3.2. Realiza cálculos numéricos básicos 
coa operación de resta (sen levadas) na 
resolución de problemas contextualizados. 
 
MTB2.3.3. Emprega procedementos diversos 
na realización de cálculos numéricos básicos. 
 

 
CMCT 
 
 
CMCT 
 
 
 
CMCT 
 

b 
g 

B2.13. Resolución de problemas da vida cotiá 
que se resolvan con sumas con levadas  e restas 
sen levadas.  

B2.4. Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados. 
MTB2.4.2. Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operacións 
empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 

CMCT 
CAA 
 
CMCT 
CAA 
CSIEE 

g B3.3. Unidades de medida do tempo e as súas 
relacións:  día, semana e ano. 

B3.4. Iníciase no coñecemento das unidades 
básicas de medida do tempo e as súas 
relacións, utilizándoas para resolver problemas 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de 
medida do tempo e as súas relación. 
Día, semana e ano. 

CMCT 
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da vida diaria.  
MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos da vida 
diaria utilizando as medidas temporais e as 
súas relacións. 

 
CMCT 

g B3.3 Unidades de medida do tempo e as súas 
relacións: minuto. 
B3.4. Lectura sinxela en reloxos analóxicos e 
dixitais. 

B3.4. Iníciase no coñecemento das unidades 
básicas de medida do tempo e as súas 
relacións, utilizándoas para resolver problemas 
da vida diaria. 

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as unidades de 
medida do tempo e as súas relación. Minuto, 
hora.. 
MTB3.4.2. Le en reloxos analóxicos e dixitais a 
hora en punto e a media hora. 
MTB3.4.3. Resolve problemas sinxelos da vida 
diaria utilizando as medidas temporais e as 
súas relacións. 

CMCT 
 
 
CMCT 
 
 
CMCT 

b 
g 

B3.5. O sistema monetario da Unión Europea. 
Unidade principal: o euro. Valor das diferentes 
moedas e billetes. 
B3.6. Equivalencias entre moedas e billetes. 
 

B3.5. Iníciase no coñecemento do valor e as 
equivalencias entre as diferentes moedas e 
billetes do sistema monetario da Unión 
Europea. 
 

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das 
diferentes moedas e billetes (5,10, 20 e 50 
euros) do sistema monetario da Unión Europea 
utilizándoas tanto para resolver problemas en 
situación reais como figuradas. 
 

CMCT 
CAA 

b 
g 

B3.7. Resolución de problemas de medida. B3.6. Identificar e resolver problemas da vida 
cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de 
medida. 
MTB3.6.2. Reflexiona sobre o proceso seguido 
na resolución de problemas revisando as 
operacións utilizadas e as unidades dos 
resultados. 

CMCT 
CAA 
 
CMCT 
CAA 
CSIEE 

b 
e 
g 

B4.4. Confianza nas propias posibilidades; 
curiosidade, interese e constancia na busca de 
solucións. 
B4.5. Uso do vocabulario xeométrico para 
describir itinerarios: liñas abertas e pechadas. 
B4.6. Busca de elementos de regularidade en 
figuras e corpos a partir da manipulación de 
obxectos. 

B4.1. Interpretar representacións espaciais 
sinxelas realizadas a partir de sistemas de 
referencia e de obxectos ou situacións 
familiares. 

MTB4.1.1. Describe a situación dun obxecto do 
espazo próximo en relación a outros puntos de 
referencia utilizando os conceptos de 
esquerda-dereita, diante-detrás, arriba-abaixo, 
preto-lonxe e próximo-afastado. 

CMCT 
CAA 
CCL 

b 
g 

B4.8. Resolución de problemas de xeometría 
relacionados coa vida cotiá. 

B4.3. dentificar, resolver problemas da vida 
cotiá adecuados ao seu nivel, establecendo 

MTB4.3.1. Resolve problemas xeométricos 
sinxelos que impliquen dominio dos contidos 

CMCT 
CAA 
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conexións entre a realidade e as matemáticas 
e valorando a utilidade dos coñecementos 
matemáticos adecuados e reflexionando sobre 
o proceso aplicado para a resolución de 
problemas. 

traballados. 
 
MTB4.3.2. Iníciase na reflexión sobre o 
procedemento aplicado á resolución de 
problemas: revisando as operación 
empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 

 
CMCT 
CAA 
CSIEE 

b 
g 

B5.1. Recollida e clasificación de datos. B5.1. Recoller e rexistrar unha información que 
se poida cuantificar, utilizando algún recursos 
sinxelos de representación gráfica: táboas de 
datos, bloques de barras, diagramas lineais… 
comunicando a información. 

MTB5.1.1. Rexistra e interpreta datos sinxelos 
en representacións gráficas básicas. 
 
MTB5.1.2. Resolve sinxelos problemas en que 
interveña a lectura de gráficos. 

CMCT 
CAA 
 
CMCT 
CAA 
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5.2.- METODOLOXÍA. 
 

O noso grande obxectivo é reemprazar a  imaxe do alumno e da alumna aprendendo "verdades" ditas polo profesor ou profesora ou expostas 
nun libro de texto, pola imaxe do neno e da nena  que, a través de actividades ben planificadas, vai articulando as súas propias ideas, dotando os novos 
conceptos de significado persoal, verbalizando e discutindo os seus descubrimentos e ideas, en pequeno e gran grupo, cos seus compañeiros e 
profesores, dentro dun clima afectivo favorable e estimulante. 
 Para isto debemos traballar sobre un novo enfoque das matemáticas, e unha nova forma de achegarse a elas. 
 É imprescindible recoñecer o protagonismo do neno no seu aprendizaxe e a súa posibilidade de aprender autonomamente. 

Unha metodoloxía da ensinanza e aprendizaxe das matemáticas ten que basarse na actividade que realiza o alumnado e nos apoios que lle 
proporciona o mestre ou a mestra parqa que constrúa, organice e reelabore os seus propios coñecementos. É dicir, os nenos e as nenas adquiren novos 
coñecementos cando son capaces de establecer vínculos duradeiros entre as novas aprendizaxes e o que saben, de modificar e enriquecer os seus 
esquemas cognitivos anteriores e de afrontar novas situacións de aprendizaxe.  

Isto implica a construción do coñecemento mediante avances e retrocesos a través da observación e manipulación de materiais, de 
representacións gráficas e/ou simbólicas, da intuición, tanteos, solución de casos particulares... Esta forma de adquirir coñecemento é un poderoso 
instrumento de exploración e a base necesario para o razonamento deductivo posterior.  
  

 Hai que propor situacións didácticas contextualizadas no próximo e familiar, en que se consideren as súas experiencias matemáticas previas 
como punto de partida para planificar novas aprendizaxes.  

A integración de novas aprendizaxes require múltiples e variadas situacións, tempo e oportunidades para que as nenas e os nenos poñan en 
xogo accións como comparar, establecer relacións, transformar, descibir, interpretar, analizar, anticipar resultados, ensaiar procesos ou descubrir 
regras e pautas.  

 
A actividade matemática debe ser lúdica e propiciar o éxito. É importante respetar os ritmos individuais de aprendizaxe e evitar que se aborden 

contidos prematuros que poidan orixinar experiencias de fracaso. 
 
 As actividades de desenvolvemento, consolidación e reforzo, de ampliación, etc.. hannos permitir responder ás diferencias individuais nos ritmos 
de aprendizaxe. As actividades de reforzo non poden consistir en repetir o que o grupo fixo xa unha vez, senón en verdadeiras hipóteses de traballo 
acerca do modo de axudar ó neno a avanzar na súa aprendizaxe significativa. 
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 Proponse para as matemáticas un ensino globalizado e interdisciplinar, entendendo este como aquel que persegue o desenvolvemento de 
capacidades de diferente tipo (observación, experimentación, estimación, establecemento de relacións, clasificacións, comparacións, establecemento 
de diferencias...), co concurso de contidos de distintas áreas curriculares. 
 
 

Consideracións metodolóxicas en torno ó calculo mental 
 Debemos ter presente que o cálculo mental proporciona seguridade psicolóxica aos nenos e nenas, ó obrigalos a pasear polo noso sistema de 
numeración e a utilizar as distintas propiedades das operacións aritméticas. Esa seguridade psicolóxica e o desenvolvemento de certas formas de 
imaxinación matemática, son uns dos efectos máis destacables dunha boa exercitación do cálculo mental. 
 Esta ximnasia mental é altamente formativa, tanto dende o punto de vista psicolóxico (concentración da atención, esforzo de memoria, 
orixinalidade...) como do conceptual (dominio das relacións numéricas básicas, capacidade de comparar, analizar, combinar...) 

 O cálculo mental, dada a tensión e concentración que require, cansa aos nenos e nenas  rapidamente. O poder de atención diminúe e os 
resultados empeoran. Por conseguinte, as sesións de cálculo mental deben ser breves. Deben programarse, a ser posible, a primeira hora da mañá. 
 Teremos que aproveitar a análise e discusión dos procedementos seguidos por varios alumnos e alumnas para resolver mentalmente un 
exercicio, xa que é unha actividade moi interesante que permite revisar e asimilar mellor os contidos matemáticos. 
 Ante todo, debemos fuxir dunha metodoloxía teimuda, aburrida e descontextualizada, para botar man da creatividade e facer unhas sesións de 
cálculo mental amenas e atractivas. 
 

  

Orientacións metodolóxicas en torno ás operacións 

 Neste campo merece a nosa atención: 
 - O significado das operacións. 
 - O sentido operativo. 
 - A estimación previa e a razoabilidade dos resultados. 
 - A selección do método de cálculo adecuado. 
 - As estratexias básicas de cada operación. 
 - A conceptualización: verbalización. 
 - A reversibilidade das operacións (a proba). 
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 E non merecen tanta atención: 
 - Os cálculos complexos con lapis e papel. 
 - Tratamento illado das operacións. 
 
 Feitas estas consideracións, é conveniente chegar a acordos metodolóxicos en aspectos moi concretos deste campo, tales como: 
 - Presentar as operacións de forma manipulativa. 
 - Cada operación debe ter a súa representación gráfica: suma e resta mediante recta numérica. 
 - As operacións básicas deberán traballarse sistematicamente non só en sentido vertical, senón tamén en horizontal, por ser este un indicador 
efectivo de que o neno e a nena operan significativamente.  
 - É preciso facer a verbalización dos procesos seguidos na realización de cálculos. 
  

Consideracións metodolóxicas en torno á resolución de problemas 

 
 A resolución activa de problemas é considerada como o método máis conveniente de aprender matemáticas. 
 Os problemas elixidos na escola deberán tirarse de situacións que partan da realidade dos nenos e nenas, excluíndo enunciados que reproduzan 
estereotipos sexistas. Debendo procurar que provoquen interese e que manteñan a atención. 
 As situacións e problemas presentados deben ser variados: con datos completos ou incompletos, cunha solución ou con varias, presentados de 
forma gráfica ou non, con datos numéricos ou sen eles,... 
 Nos primeiros enfrontamentos dos alumnos e das alumnas coas situacións problemáticas, deben contar cun esquema que lles axude a analizar a 
situación e a canalizar os métodos de resolución. É mellor facer un único problema por este método que facer vinte ou trinta sen ningún tipo de 
estructuración. A medida que o neno domine os pasos sinalados para a resolución, reducirase o esquema en aqueles aspectos que teñan xa 
interiorizados. 
 
 O esquema de resolución de problemas debe permitir: 
 
 a) Comprensión de todos e cada un dos términos que aparecen no enunciado. 
 b) Expresión, coas súas propias palabras, do enunciado. 
 c) Reproducción da situación problemática de forma gráfica ou concreta. 
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 d) Extracción de tódolos datos e preguntas da situación problemática. 
 e) Análise dos datos, seleccionando os necesarios, obtendo os que faltan en base ós seus coñecementos previos... 
 f) Explicación verbal do desenrolo do problema, indicando qué accións hai que realizar e en qué orde. 
 g) Traducción da situación a unha linguaxe matemática axeitada: mediante diagramas de cálculo, gráficos,... 
 h) Realización das operacións: primeiro mediante cálculo mental aproximado, e despois mediante cálculo exacto, expresando as magnitudes 
parciais, así como a solución final. 
 i) Comprobación do resultado. 
 

Orientacións metodolóxicas en torno ás magnitudes 

 Despois de traballar os conceptos básicos: máis ca, menos ca, tanto coma, entre, antes de, despois de,... o neno e a nena deben comenzar a 
realizar comparacións entre os obxectos, pola súa lonxitude (mediante superposición), pola masa (coa balanza de brazos), pola capacidade (mediante 
trasvase), pola superficie (mediante descomposición e superposición) e polo tempo (realización simultánea). Estas experiencias van facer xurdir a 
necesidade de medir ou comparar cunha unidade patrón. Será o momento de utilizar unidades arbitrarias (palmo, botella, duración dun recreo, cadrado 
do caderno,...) O proceso  a seguir será estimar a medida, despois realizar a medida exacta e posteriormente comparar os resultados para descubrir, se 
é o caso, o erro cometido na estimación. 
 É neste paso cando xorde a necesidade de utilizar unidades de medida convencionais. 
 

A magnitude tempo e o seu tratamento metodolóxico  
 A noción de tempo está ligada a unha percepción cada vez máis fina de ordenación de acontecementos e da duración destes. A ordenación 
supón reflexión causal ou vivencial, e está moi ligada á correcta contextualización dun vocabulario básicodescritivo (antes- agora - despois; antes de - 
despois de; onte - hoxe - mañá; a semana pasada - a semana próxima,...; tempos verbais) 
 A duración de intervalos temporais (comparación e medida), ó se-lo tempo unha magnitude non visualizable, presenta máis dificultades cá 
ordenación. Respecto desta magnitude hai que adoptar unha metodoloxía mixta, á hora de programar a súa ensinanza-aprendizaxe na aula: 
 - Por unha banda, adoptando unha estratexia global, incluíndo na vida diaria da aula múltiples referencias ó tempo e á súa medida: data diaria, 
calendario, datas significativas ó longo do curso, reloxos,... 
 - Por outro lado, programando actividades máis puntuais para reflexionar sobre aspectos cotiáns e sociais, relacionándoos coa magnitude 
tempo. 
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 En canto á lectura da hora nun reloxo, parece máis conveniente utilizar primeiro o analóxico, sobre todo no primeiro nivel, xa que a numeración 
que coñecen axústase máis a este reloxo e ademais pola circustancia de poder manipular con facilidade os conceptos de medios e cuartos. Sen 
embargo, non poderemos esquecer a necesidade de presentar canto antes o reloxo dixital, por varias razóns: 
 - Resalta a división do día en 24 horas. 
 - Resalta a división da hora en 60 minutos. 
 - Resalta mellor o paso continuo e cuantificado do tempo. 
 - Ademais, socialmente, cada vez se utilizan máis as expresións dixitais para expresar horarios. 
 

Enfoque didáctico da xeometría. 
  Os contidos xeométricos contribúen, especialmente, ó desenvolvemento de capacidades de organización e orientación espacial. 
 O contorno próximo e familiar do neno e da nena facilita o estudio da xeometría dende o comezo da escolaridade, pola motivación e interese 
que pode espertar, e por ser fonte inesgotable de obxectos de observación e manipulación. 
 O mestre deberá buscar situacións, reais ou imaxinarias, que sexan familiares para o neno (diversos percorridos, instruccións de desprazamento, 
formas de obxectos coñecidos,...) 

 
 Deberase prestar máis atención: 
 - Ás propiedades das figuras xeométricas (conceptos de igualdade, semellanza, a xeometría das transformacións,...) 

 - Ó sentido espacial (orientación, localización, desprazamentos,...) 

 - Ó proceso de medición. 
 - Á representación: debuxo e construcción de modelos (planos, maquetas,...)  
 Progresivamente a xeometría irá dotándose de contidos numéricos e magnitudinais, asegurando a utilización de razoamentos inferenciais e 
inductivos, cada vez con menor apoio visual e manipulativo. 
 

5.3.- CRITERIOS  MÍNIMOS DE AVALIACIÓN 

• Expresar verbalmente de forma sinxela o proceso seguido na resolución dun problema. 

• Ler, escribir e ordenar números enteiros utilizando razoamentos apropiados. 
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• Realizar operacións e cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo mental, en situación de resolución de 
problemas. 

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

• Utilizar o palmo, o paso e o pé para realizar medidas e estimacións. 

• Comparar e identificar cal é o obxecto de maior peso, por estimación e/ou utilizando a balanza. 

• Comparar e identificar cal é o recipiente de maior capacidade, por estimación. 

• Iniciarse no coñecemento das unidades básicas de medida do tempo e as súas relacións, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria. 

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

• Coñecer as figuras planas básicas: cadrado, círculo, rectángulo e triángulo. 

 

5.4.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.  

Os instrumentos que se van utilizar para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumnado de acordo cos obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación establecidos nesta programación son os seguintes: 

▪ A observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas 
que se atopa e o grao de participación nas actividades. 

▪ A revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que o alumnado produce.  

▪ O uso da autoavaliación incitando a que o alumnado reflexione sobre o que está aprendendo.  
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▪ Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno/a, con anotacións dos datos e informacións sobre a súa aprendizaxe.  

 

               5.5.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios a seguir para obter a cualificación que se lle dará ao alumnado ao final de cada trimestre serán: 

INSTRUMENTOS % OBSERVACIÓNS 

PROBAS ESCRITAS E 
ORAIS. 

50 - Probas obxectivas que poderán incluir un ou varios temas e preguntas directas 
sobre o que se está traballando. 

-Asimilación dos contidos lingüísticos. 

-Expresión oral e escrita 

CADERNO DE CLASE/ 
TRABALLOS/ FICHAS 

30 -Observación dos traballos no caderno e cortiza. Así coma nos diferentes tipos de 
agrupación. 

-Boa presentación dos traballos. 

-Desenvolvemento das actividades dentro dos prazos establecidos. 

-Estudio diario e realización diaria das actividades. 

ACTITUDE/ INTERESE 15 -Interese e respecto pola área. 

-Atención na aula e participación nas actividades propostas e desenvolvidas. 

-Comportamento axeitado. 

-Regularidade e constancia no traballo diario. 

AUTONOMÍA EN LA 
REALIZACIÓN DAS 

TAREFAS. 

5 -Capacidade para realizar autónomamente actividades e tarefas. 

-Executar correctamente as pautas a seguir. 
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No proceso avaliativo non se pode esquecer a necesidade das rúbricas, entendidas coma unha ferramenta de calificación empregada para desenvolver 
avaliacións obxectivas, conxunto de criterios e estándares ligados aos obxectivos de aprendizaxe, que son empregados para avaliar o nivel de 
desenvolvemento do alumnado ou mesmo dunha tarefa. 

Rúbrica para a expresión oral na clase: 

 4 3 2 1 

VOLUME Utiliza un volumen 
adecuado á situación 
comunicativa. 

Levanta a voz para 
imponer o seu 
argumento. 

Non se lle escoita á 
hora de falar. 

Manifesta timidez no 
seu volumen á hora 
de falar. 

CONTIDO A súa achega está 
acorde co contido 
traballado. 

O que achega ten 
que ver co contido 
aínda que ás veces se 
sae do tema. 

Expón o contido, 
pero fáltanlle datos 
para argumentar. 

O que achega non 
ten relación co tema 
tratado. 

DISCURSO O seu discurso segue 
unha orde lóxica e 
ten sentido. 

O discurso é 
entendible a pesar da 
organización das 
ideas. 

Aprecianse grandes 
dificultades para 
organizar as ideas, o 
que fai moi difícil 
seguir o discurso. 

Non se entende o 
que quere dicir, ideas 
sen sentido e 
inconexas. 

CLARIDADE Emprega unha 
correcta pronuncia e 
vocaliza 
correctamente ao 
falar 

Utiliza unha correcta 
pronuncia, pero a 
súa vocalización non 
é axeitada. 

Ten dificultades para 
pronunciar e 
vocalizar 
correctamente. 

A súa pronuncia e 
vocalización dificulta 
a comunicación. 

 

 

Rúbrica de autonomía e implicación na aprendizaxe: 
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 4 3 2 1 

AUTONOMÍA NO 
TRABALLO 

Realiza as 
actividades por si só 
con determinación e 
sen desviar a 
atención 

Realiza as 
actividades por si só 
con determinación 
aínda que se distrae 
en ocasións. 

Titubea na 
realización das 
actividades 
formuladas e 
manifesta certa 
inseguridade. 

Só traballa cando se 
lle reclama e 
chámaselle a 
atención. 

GUSTO POLO 
TRABALLO BEN 
FEITO 

Esfórzase por 
realizar 
correctamente a 
tarefa poñéndolles 
atención a todos os 
aspectos marcados. 

Mostra interese por 
realizar 
correctamente a 
tarefa aínda que non 
ten en conta todos 
os aspectos 
marcados. 

Corre para rematar 
rapidamente sen ter 
en conta os aspectos 
marcados paa a 
realización correcta 
da tarefa. 

Non mostra interese 
nin gusto por facer 
as cousas 
correctamente. 

COMPROMISO COA 
TAREFA. 

Manténse 
concentrado ata 
rematar a tarefa por 
completo. 

Distráese en 
ocasións durante a 
realización das 
tarefas. 

Hai que chamarlle a 
atención para que 
traballe 
continuamente. 

Móstrase distraído e 
non ten interese en 
rematar a tafera. 

ACTITUDE ANTE A 
TAREFA. 

Móstrase positivo e 
con ganas de realizar 
as tarefas. 

Móstrase positivo 
aínda que non 
presenta demasiado 
entusiasmo na 
realización das 
tarefas. 

Ten unha actitude 
normal ante a tarefa. 

A súa actitude ante a 
tarefa é de 
rexeitamento e sen 
entusiasmo. 

 

 
 
Considérase  que o alumno ten unha avaliación positiva: 

- Trimestral se a súa cualificacion é igual ou superior a 5 
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- Final se acadou avaliación positiva nos tres trimestres ou se, a pesar de ter un trimestre con resultado negativo, o terceiro trimestre é 

positivo. 
 

- Ao final do curso realizarase unha calificación das competencias clave elixindo os estándares prioritarios que cada unha das áreas aportan e 
que veñen especificados no apartado de criterios de cualificación destas áreas. 

 

       5.6.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos humanos: Profesor titor, especialistas e de apoio. 

Recursos espaciais: As clases desenvólvense habitualmente nas aulas. Ademáis contamos con: Aula de informática, Biblioteca, Patio de recreo. 

Recursos materiais: 
- Curriculares: Libros de texto, CDs: cancións, contos..., Fichas fotocopiables e fichas elaboradas polo profesorado, Tarxetas de vocabulario, Pósters e 

murais, Cadernos, Bibliotecas de aula e do colexio, Dicionarios, Xogos (de mesa, construcións, xogo simbólico, quebracabezas,…), materiais recollidos na 
Natureza,... . Diferente material bibliográfico facilitado polas familias e o propio centro. En cada proxecto de traballo organizarase en cada aula un 
recanto con diferente información, en colaboración coa biblioteca do centro.(Se é necesario). 

- Audiovisuais: Película, Reproductor de CD e DVD. 

- Dixitais: Ordenador, canón de proxeccións e pantalla, CD interactivos, Ordenador con conexión a Internet, Material informático elaborado 
(Powerpoint, LIM...), DVD, MP3. 
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6.- ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS. 
 

 
6.1.- Obxectivos. Contidos. Criterios De Avaliación. Estándares De Aprendizaxe. Competencias Clave. 
 
PRIMEIRO TRIMESTRE 

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 

B 
d 
e 
h 
i 

B1.1. Establecemento de conxecturas, de 

predicións e observación e experimentación 

como procesos básicos para a iniciación ao 

coñecemeno científico. 
B1.2. Propostas de traballo que xurdan 

dunha situación, problema acontecemento 

ou inquietudo de contorno que os rodea, que 

supoña un proceso de investigación e acción 

por parte do alumno e facilite o proceso de 

autorregulación de aprendizaxes. 
B1.3. Intrudución no uso das TIC e outras 

fontes para obter información, analizala, 

organiza, documentar o proceso mediante o 

uso do porfolio e a comunicación das 

conclusións. 
B1.4. Planificación, xestión e presentación 

dos traballos co fin de acadar obxetivos. 

B1.1. Realizar traballos de investigación 

que partan do establecemento de 

conxecturas, da observación, 

experimentación e da tomadeconciencia 

dos sentimentos e sensacions como medios 

básicos para obter 

información,seleccionala, organizala, 

extraer conclusións e comunicalas sen 

esquecer a introducción ao manexo das 

TIC para este fin e valorando o esforzo 

realizado.  

CSB1.1.1. Fai conxeturas , predicións e 

recolle información a través da 

observación relevante e a organiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica. 
 
CSB1.1.2. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas coidando a súa presentación, ten 

iniciativa na toma de decisión e asume 

responsabilidades 

CCL 
CAA  
CD 
CMCCT 
 

A 
b 
c 
d 
m 

B1.5. O traballo en equipo. 
B1.6. Iniciación na creación e o uso de 

hábitos e técnicas de estudo. 
B1.7. Valoración do esforzo e coidado do 

material. 
B1.8. A cooperación e o diálogo como 

valores democráticos e recursos básicos na 

B1.2. Traballar en equipo e adoptar un 

comportamento de respeto e tolerancia 

ante as achegas alleas. 
B1.3. Empregar os mapas mentais como 

unha técnica básica de estudo. 

CSB1.2.1. Participa en actividades 

individuais e de grupo adoptando un 

comportamento responsable, construtivo e 

solidario, valorando o esforzo e o coidado 

do material. 
 

CSB1.3.1. Elabora algúns mapas mentais 

CAA 
CSC 
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resolución pacifica de conflictos. sinxelos como técnica básica de estudo. 
h 
o 
 
 

B1.9. Utilización da terminoloxía propia da 

área. 
B1.4. Coñecer e iniciarse no emprego da 

terminoloxía propia da área.. 
CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia 

da área. 
CCL 
CSC 
CMCCT 

h 
j 
o 
 

B2.1. A contorna física: observacións das 

características principais. 
B2.1. Identificar os elementos principais 

da contorna partindo do mais próximo a 

través da observación e uso das TIC. 

CSB2.1.1. Elabora e recolle información 

sobre aspectos da súa contorna natural, 

empregando imaxes, debuxos e outras 

fontes incluidas as TIC. 
CSB2.1.2. Describe os elementos básicos 

da súa contorna máis próxima. 

CMCCT 
CD 
CAA 
CCL 
 

a 
c 
h 

B3.1. Investigamos sobre as relacións de 

parentesco e roles familiares. 
 

B3.1. Recoñecer as relacións simples de 

parentesco familiar e os seus roles 

identificándose, situándose e valorando á 

pertenza a una familia con características 

propias así como contribuindo á 

repartición equitativa das tarefas 

domésticas entre os seus membros   

CSB3.1.1. Identifica as relación de 

parentesco, discrimina roles familiares e 

contribúe ao reparo equitativo das tarefas 

domésticas entre os membros da familia. 

CSC 
CMCCT 
CAA 

a 
h 

B3.3. Os deberes e dereitos das persoas. A 

asemblea de clase como momento para a 

reflexión, o diálogo, a escoita activa e a 

resolución pacífica de conflitos. 

B3.3. Recoñecer a pertenza a certos grupos 

e participar neles respectando os principios 

básicos de convivencia. 

CSB3.3.1. Respecta as normas de 

convivencia establecidas na familia e na 

escola. 

CSC 

e 
o 
h 

B3.4. A casa e o lugar en que vivo. 

Estancias da casa e localización na 

contorna: aldea, vila, cidade.Elaboracion 

dun esbozo da distribucion da casa. 

B3.4. Identificar as partes da casa e o uso 

que se  fai nelas e diferenciar entre os 

diferentes tipos de vivendas que forman a 

súa contorna. 
B3.5. Coñecer as características básicas da 

contorna próxima e diferenciar os 

conceptos de cidade, vila, aldea. 

CSB3.4.1. Identifica as partes da casa , 

representaas nun esbozo e coñece e explica 

o uso que se fai delas. 
CSB3.4.2. Identifica diferentes tipos de 

vivendas e describe oralmente as 

diferenzas. 
CSB3.5.1. Explica a diferenza entre 

cidade, vila e aldea e situa a súa casa 

nalgunha delas. 

CCL 
CCEC 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
h 
h 
a 
o 

B2.2. O aire e a auga. Estudo das súas 

características e propiedades mediante a 

observación,experimentación a través dos 

sentidos e a formulación de conxecturas . A 

importancia para a vida e consumo 

responsables. 

B2.2. Recoñecer as características básicas 

do aire e da auga observadas e 

experimentadas a través dos sentidos. 
B2.3. Recoñecer e valorar a importancia 

que a auga e o aire teñen para a vida e 

reflexionar sobre a importancia que o uso 

responsable ten na súa contorna máis 

próxima. 

 

CSB2.2.1. Describe as características 

principais do aire e a auga. 
CSB2.3.1. Explica,de forma sinxela, a 

importancia que o uso responsable destes 

elementos ten na súa contorna mais 

próxima. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

 

g 
h 
o 
i 

B2.3. O tempo atmosférico. Observación e 

medicións sinxelas dos fenómenos 

atmosféricos que teñen lugar no espazo 

próximo e a súa simboloxía. Comprobación 

observando o tempo nos diferentes medios 

de comunicación : prensa e prensa dixital… 

B2.4. Coñecer os fenómenos atmosféricos 

a través das sensacións corporais, e 

describir os que xorden con máis 

frecuencia na súa contorna identificándoos 

nun mapa do tempo da prensa en papel ou 

dixital. 
B2.5. Realizar medicións sinxelas con 

aparellos cotiás e facer pequenos rexistros 

do tempo atmosférico a nivel local. 

Comprobación co tempo dos xornais. 

CSB2.4.1. Cita os fenómenos atmosféricos 

máis habituáis no seu  espazo próximo e 

interpreta a simboloxía básica nun mapa 

do tempo da prensa en papel ou dixital. 
CSB2.5.1. Realiza observacións sinxelas 

recollidas de datos, rexistros e 

comprobacións sobre o tempo atmosférico 

local. 

CMCCT 
CAA 

g 
h  
e 

B2.4. Os elementos do ceo, a súas 

características e o seu movemento como 

indicador do paso do tempo. 

Experimentación do paso do tempo 

observando o movemento do Sol e da Lúa e 

asócialo as diferentes partes do día e a noite. 

B2.6. Identificar os elementos que 

aparecen no ceo e coñecer a importancia 

que o Sol ten para a vida. 
B2.7. Coñecer a importancia que o 

movemento dos elementos do ceo teñen 

como indicador do paso do tempo: o día, a 

noite e as partes do día. 

CSB2.6.1. Nomea os elementos presentes 

no ceo e explica a importancia que o sol 

ten para a vida. 
CSB2.7.1. Relaciona o movemento dos 

elementos do ceo co cambio do dia a noite 

e opaso do tempo ao longo do dia. 

CCL 
CAA 
CMCCT 

h B3.6. Educacion viaria. Camiñando pola rúa. B3.7. Observar e discriminar diferentes 

elementos viarios que deberá recoñecer un 

peon para unha circulación optima pola 

rúa. 

CSB3.7.1. Coñece os sinais de tráfico 

necesarios para camiñar pola rúa 

correctamente. 

CSC 
CAA 
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TERCEIRO TRIMESTRE- 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
a 
h 
o 

B2.5. Observación, a través dos sentidos, da 

paisaxe que nos rodea. Elementos naturais e 

humanos da contorna. A importancia do 

coidado da natureza. 

B2.5. Diferenciar entre os elementos 

naturais e os producidos pola man do 

home existentes na contorna próxima 

poñendo exemplos. 
B2.9. Valorar a importancia que ten para a 

vida dos seres vivos o coidado dos 

elementos da paisaxe máis próxima. 

CSB2.8.1. Diferencia entre elementos da 

paisaxe  natural e a construida polo home e 

identifica algunha das accions humanas 

mais destacadas da contorna próxima. 
CSB2.9.1. Identifica algunha medida para 

a aconservacion da natureza mais próxima. 

CMCCT 
CAA 
 

CSC 
 

 

e 
h 

B3.5. Os medios de transporte. Clasificación 

e abastecemento. 
B3.6. Coñecer os medios de transporte do 

seu ámbito, as características fundamentais 

e clasificalos segundo a sua función e uso. 

CSB3.6.1. Clasifica os diferentes medios 

de transporte da contorna segundo os seus 

usos,funcions e características. 

CMCCT 
CAA 

j 
o 
h 
 

B3.7. Manifestacions culturais do contorno. B3.8. Coñecer alguna das grandes 

manifestacions culturais que se celebran na 

escola valorando a súa diversidade e 

contribuindo a súa conservación. 

CSB3.8.1. Cita e valora algunha das festas 

propias do outono , do inverno....que se 

celabran no contorno escolar e contribúe a 

súa conservación. 

CCL 
CCEC 
CSC 

h 
g 
e 

B4.1. Uso e medidas do tempo. Nocións 

básicas : antes,despois, día, mes. O paso do 

tempo: liña do tempo da súa historia persoal. 

Arbore xenealóxica sinxela dos membros da 

súa familia. 

B4.1. Ordenar temporalmente, a través 

dunha líña do tempo,a evolución e alguns 

feitos relevantes da súa vida persoal e 

empregando as unidades bde medida do 

tempo mais básicas.. 
B4.2. Reconstruir a memoria do pasado 

próximo partindo de fontes familiares a 

través da realización dunha árbore 

xenealóxica dos membros da súa familia. 

CSB4.1.1. Localiza e explica, nunha liña 

do tempo, a evolución e algúns feitos 

relevantes da súa vida persoal e 

empregando as unidades de medida do 

tempo mais básicas. 
CSB4.2.1. Explica oralmente una arbore 

xenealoxica sinxela dos membros da sua 

familia. 

CSC 
 

 

CAA 
 

 

CCL 

e 
h 
g 

B4.2. O sistema  de medidas do tempo. O 

día, a semana, os meses e o ano. O 

calendario como instrumento de medida do 

tempo. Creación dun calendario anual propio 

establecendo os horarios das xornadas 

escolares, as semanas , os meses , as 

estacións do ano e situando os aniversarios e 

os acontecementos mais importantes. 

B4.3. Ser consciente do paso do tempo 

empregando unidades de medida: os días, 

as semanas,os meses, o ano, as estacións e 

o calendario como instrumento para medir 

e representar o paso do tempo. 

CSB4.3.1. Sabe o numero de días que ten 

unha semana e os meses, nomea os meses 

do ano e diferencia as estacións segundo 

as súas características. 

CCL 
CMCCT 
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7.- ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA. 
 
7.1.- Obxectivos. Contidos. Criterios De Avaliación. Estándares De Aprendizaxe. Competencias Clave. 
 
PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 

b 
e 
h 
i 
j 

B1.1. Iniciación á actividade científica. 
B1.2. Realización de proxectos con guía na 
súa estrutura e presentación de resultados. 
B1.3. Busca guiada de información na 
internet e noutros soportes. 
B1.4. Elaboración guiada de textos escritos 
básicos, murais, paneis, esquemas ou 
presentacións para recoller conclusións. 

B1.1. Buscar, seleccionar información 
de forma guiada e comunicar os 
resultados en diferentes soportes. 

CNB1.1.1. Busca e selecciona 

información de forma guiada e comunica o 

resultado de forma oral e escrita, de 

maneira limpa, clara e ordenada, en 

diferentes soportes. 

CAA 
CCL 
CMCCT 
CSIEE 
CCEC 
CD 

CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 
observación e na planificación de accións 

e 
tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

a 
b 
c 
m 

B1.5. O traballo cooperativo. 
B1.6. Iniciación ás técnicas de traballo. 
Recursos e técnicas de traballo intelectual. 
B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade. 

B1.2. Traballar de forma cooperativa, 
respectando os compañeiros/as, o 
material e as normas de convivencia. 

CNB1.2.1. Utiliza estratexias para 

traballar de 
forma individual e en equipo e respecta os 
compañeiros/as, o material e as normas de 
convivencia. 

CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 
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a 
b 
e 
d  
h 
k 
m 

B2.1. Identificación do home e da muller 
como seres vivos. 
B2.2. Comparación con outros seres vivos. 
B2.3. Observación de igualdades e 
diferenzas entre as persoas. 
B2.4. Identificación das partes do corpo 
humano. 
B2.5. Identificación e verbalización de 
emocións (medo, tristura, enfado, ledicia) e 
sentimentos propios e alleos. 

B2.1. Identificar semellanzas e 
diferenzas entre as persoas valorando 
a diversidade. 

CNB2.1.1. Identifica semellanzas e 

diferenzas entre as persoas valorando a 

diversidade. 
CNB2.1.2. Recoñece partes do propio 

corpo. 

CNB2.1.3. Verbaliza e comparte emocións 

e sentimentos propios e alleos. 

CMCCT 
CSC 
CMCCT 
CSC 

CMCCT 
CCL 
CSC 

a 
b 
d 
h 
k 
m 

B2.6. Hábitos que inflúen nunha vida 
saudable: alimentación variada e 

equilibrada, a hixiene persoal, o exercicio 

físico regulado, o descanso e a adecuada 

utilización do tempo de lecer. 

B2.2. Coñecer e valorar a relación 
entre o benestar e a práctica de 
determinados hábitos: a hixiene 
persoal, a alimentación variada, o 
exercicio físico regulado sen excesos 
ou o descanso diario. 

CNB2.2.1. Relaciona a vida saudable 

cunha 
alimentación adecuada. 

CMCCT 
CSC 

CNB2.2.2. Relaciona o exercicio físico, os 
hábitos de hixiene e o tempo de lecer coa 

propia 
saúde. 

CMCT 
CSC 

b 
c 
e 
g 
h 

B2.7. Identificación de alimentos diarios 
necesarios. 
B2.8. Análise e costumes na alimentación 
diaria. 

B2.3. Deseñar, de forma colectiva, un 
menú semanal de merendas saudables para 

o recreo. 

CNB2.3.1. Analiza os seus costumes na 
alimentación diaria e aplica o menú 

semanal de merendas na escola. 

CMCCT 
CSIEE 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
e 
h 
l 

B3.1. Os seres vivos: as plantas e os 
animais. 
B3.2. Identificación das características e dos 
comportamentos de animais e plantas para 

B3.1. Identificar e explicar en 
diferentes soportes, as principais 
características das plantas e dos 
animais. 

CNB3.1.1. Explica as principais 

diferenzas entre 
plantas e animais empregando diferentes 
soportes. 

CMCCT 
CCL 
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adaptarse ao seu medio. CNB3.1.2. Identifica e describe, con 

criterios 
elementais, animais e plantas do seu 

contorno. 

CMCCT 
CCL 

CNB3.1.3. Amosa condutas de respecto e 
coidado cara aos seres vivos. 

CMCCT 

a 
b 
c 
e 
h 
i 
j 
l 
m 
o 

B3.3. Observación e identificación de 

animais e plantas do contorno. 
B3.4. Clasificación e rexistro dos seres vivos 
do contorno segundo criterios observables e 
variados empregando diferentes soportes. 
B3.5. Valoración da responsabilidade no 
coidado de plantas e animais domésticos e 
do contorno. 

B3.2. Observar e identificar, de 
maneira elemental e en equipo, algún 
ser vivo no seu medio natural ou na 
aula e comunicar de xeito oral e 
escrito os resultados, empregando 
diferentes soportes. 

CNB3.2.1. Recolle datos a partir da súa 
observación e comunícaos empregando 
diferentes soportes. 

CMCCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CD 

 
 
 
 
TERCEIRO TRIMESTRE 

 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
a 
b 
e 
h 

B4.1. Tarefas de redución, reutilización e 
reciclaxe na escola e no seu contorno 
próximo. 
B4.2. Uso responsable da auga na vida cotiá. 
B4.3. Identificación do ruído como unha 
forma de contaminación acústica e de fontes 
sonoras do contorno próximo. 

B4.1. Adoptar medidas de protección 
ambiental e poñelas en práctica na 
escola. 

CNB4.1.1. Reduce, reutiliza e recicla 

obxectos na 
escola. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

CNB4.1.2. Identifica e adopta medidas de 

uso 
responsable da auga na escola. 

CMCCT 
CSC 
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b 
g 
h 

B4.4. Exploración de materiais e obxectos 

do contorno para identificar propiedades 

físicas observables (cor, dureza, olor, sabor e 
textura) e a súa utilidade. 

B4.2. Experimentar e manipular 
instrumentos e obxectos sinxelos de 
uso cotián identificando algunhas 
propiedades físicas. 

CNB4.2.1. Identifica cor, dureza, olor, 

sabor e 
textura en materiais e obxectos de uso 

cotián. 

CMCCT 

a 
b 
c 
d 
e 
h 
J 
m 

B5.1. Observación e clasificación de 
aparellos e máquinas sinxelas do contorno 
identificando a súa utilidade e evitando 
estereotipos sexistas. 
B5.2. Manipulación e observación do 
funcionamento de aparellos sinxelos 

domésticos e escolares (lapis, afialapis, 
teléfono, báscula, tesoira, espremedor etc.). 
B5.3. Montaxe e desmontaxe de xogos e 
obxectos sinxelos relacionados coa vida 
cotiá. 

B5.1. Manexar obxectos e aparellos 
simples domésticos e escolares, 
describir os seus materiais e o seu 
funcionamento e utilizalos con 
seguridade evitando estereotipos 
sexistas. 

CNB5.1.1. Coñece e nomea os oficios das 
persoas do seu contorno e evita 

estereotipos 
sexistas. 

CMCCT 
CSC 
CCL 

CNB5.1.2. Identifica e manexa algúns 

aparellos e 
máquinas simples de uso cotián 

empregándoos 
con seguridade e evitando estereotipos 

sexistas. 

CMCCT 
CSC 
CSIEE 

a 
b 
h 
i 

B5.4. Identificación dos compoñentes 

básicos dun ordenador. 
B5.5. Coidado dos recursos informáticos. 

B5.2. Empregar o ordenador 
identificando os compoñentes básicos 
e coidando o seu uso. 

CNB5.2.1. Identifica e nomea 

correctamente as 
partes dun ordenador cando traballa con el. 

CMCCT 
CD 
CCL 

CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma 
guiada e fai un bo uso. 

CMCCT 
CD 
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6.2 e 7.2.-METODOLOXÍA 

 

O alumnado, debido ás experiencias cotiás e ao contacto continuado co medio, inicia o 
ensino primario cun conxunto de ideas, representacións, coñecementos, habilidades, destrezas e 
disposicións emocionais e afectivas relacionadas co contorno.  

As estratexias deseñadas para aprender deben proporcionarlle ao alumnado 
oportunidades para realizar aprendizaxes significativas, que partan do experiencialmente vivido, 
dos coñecementos previos e da utilidade individual e social do que se aprende.  

No primeiro ciclo da Ed. Primaria cómpre partir do próximo e inmediato, de aspectos 
relacionados co seu contorno e abordar a resolución de problemas reais, facendo propostas 
didácticas baseadas no cotián, coherentes e con significado para o alumnado, evitando propostas 
centradas en situacións artificiais e descontextualizadas.  

O estudo do medio, se desexamos que sexa significativo debe abordarse desde unha 
perspectiva global, resultando moi interesantes as definicións e resolucións de problemas de 
interese persoal, social e local como punto de partida.  

É importante á hora de deseñar estratexias para aprender ter en conta o clima e a 
organización da aula. Este debe permitir a planificación conxunta e a autonomía nas tarefas, a 
organización dos materiais e recursos, a adopción de fórmulas variadas de agrupamento acordes 
coas necesidades diversas de traballo na área… Unha aula, en suma, que posibilite a realización de 
actividades diversas (traballar no ordenador, facer experimentos sinxelos, tomar notas, facer 
esquemas, consultar libros, manexar modelos anatómicos, discutir en gran grupo, debater en  
pequeno grupo…) 

O alumnado nesta área utilizará múltiples procesos para o coñecemento da realidade, 
entre os que podemos salientar: observar, analizar, recoller, explorar, comparar, ordenar, 
clasificar, describir, identificar, preguntar, reflexionar, contrastar, investigar, usar fontes múltiples, 
rexistrar e representar datos, elaborar conclusións simples… 

No proceso de aprendizaxe desta área debe darse moita importancia á linguaxe, pois a 
linguaxe axuda a interiorizar os coñecementos. Falar e escribir, escoitar e ler, son habilidades 
imprescindibles para coñecer o medio. Cómpre intercambiar opinións e concepcións co resto de 
persoas, contrastar e concluír, e isto sen a linguaxe non é posible.  

O coñecemento do medio natural, social e cultural non se pode contentar cun “saber”, 
senón que debe salientar o desenvolvemento de valores, actitudes e condutas positivas respecto á 
relación-humanidade-medio. Buscando a complementariedade entre a dimensión cognitiva, 
afectiva e comportamental do alumnado, para poder influír no medio a través da súa propia 
práctica, dunha maneira consciente e creativa.  

Unha das finalidades desta área debe ser a de axudar ás alumnas e aos alumnos a construír 
un coñecemento da realidade que, partindo das súas propias vivencias, se faga máis compartido, 
máis racional… , avanzando desde o subxectivo experiencialmente vivido ata o socialmente 
compartido.  
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6.4 e 7.4.- CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CRITERIOS MÍNIMOS (CIENCIAS SOCIAIS) 

• Traballar en equipo e adoptar un comportamento de respecto e tolerancia ante as achegas 
alleas. 

• Recoñecer as características básicas do aire e a auga observadas e experimentadas a través 
dos sentidos. 

• Coñecer os fenómenos atmosféricos, a través das sensacións corporais, e describir os que 
xorden con máis frecuencia na súa contorna identificándoos nun mapa do tempo . 

• Identificar os elementos que aparecen no ceo e coñecer a importancia que o Sol ten para a 
vida. 

• Diferenciar entre os elementos naturais e os producidos pola man do home existentes na 
contorna próxima poñendo exemplos.. 

• Recoñecer as relacións simples de parentesco familiar e os seus roles identificándose, 
situándose e valorando á pertenza a unha familia con características propias así como 
contribuíndo á repartición equitativa das tarefas domésticas entre os seus membros. 

• Coñecer e respectar todos os elementos que conforman a escola e as súas funcións. 

• Identificar as partes da casa e o uso que se fai nelas e diferenciar entre os diferentes tipos 
de vivendas que forman a súa contorna. 

• Coñecer os medios de transporte do seu ámbito, as características fundamentais e 
clasificalos segundo a súa función e uso. 

• Ser consciente do paso do tempo empregando, como unidades de medida, os días, as 
semanas, os meses, o ano, as estacións e o calendario como instrumento para medir e 
representar o paso tempo. 

 

CRITERIOS MÍNIMOS (CIENCIAS  DA NATUREZA)  

• Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o material e as normas de 
convivencia. 

• Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade. 

• Identificar e explicar en diferentes soportes, as principais características das plantas e dos 
animais. 
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• Experimentar e manipular instrumentos e obxectos sinxelos de uso cotián identificando 
algunhas propiedades físicas. 

• Manexar obxectos e aparellos simples domésticos e escolares, describir os seus materiais e 
o seu funcionamento e utilizalos con seguridade evitando estereotipos sexistas. 

 

6.5 e 7.5.- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

           Os instrumentos que se van utilizar para avaliar o proceso de aprendizaxe do 

alumnado de acordo cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación establecidos nesta 

programación son os seguintes: 

▪ A observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 
motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e o 
grao de participación nas actividades. 

▪ A revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que o alumnado 
produce.  

▪ O uso da autoavaliación incitando a que o alumnado reflexione sobre o que está 
aprendendo.  

▪ Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno/a, con anotacións dos 
datos e informacións sobre a súa aprendizaxe.  

 

6.6 e 7.6.-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios a seguir para obter a cualificación que se lle dará ao alumnado ao final de cada 
trimestre serán: 

INSTRUMENTOS % OBSERVACIÓNS 

PROBAS 
ESCRITAS E 

ORAIS. 

30 - Probas obxectivas que poderán incluir un ou varios temas e preguntas directas 
sobre o que se está traballando. 

-Asimilación dos contidos lingüísticos. 

-Expresión oral e escrita 

CADERNO DE 
CLASE/ 

TRABALLOS/ 
FICHAS 

50 -Observación dos traballos no caderno e cortiza. Así coma nos diferentes tipos 
de agrupación. 

-Boa presentación dos traballos. 

-Desenvolvemento das actividades dentro dos prazos establecidos. 

-Estudio diario e realización diaria das actividades. 

ACTITUDE/ 
INTERESE 

15 -Interese e respecto pola área. 

-Atención na aula e participación nas actividades propostas e desenvolvidas. 
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-Comportamento axeitado. 

-Regularidade e constancia no traballo diario. 

AUTONOMÍA EN 
LA REALIZACIÓN 

DAS TAREFAS. 

5 -Capacidade para realizar autónomamente actividades e tarefas. 

-Executar correctamente as pautas a seguir. 

 

No proceso avaliativo non se pode esquecer a necesidade das rúbricas, entendidas coma unha 
ferramenta de calificación empregada para desenvolver avaliacións obxectivas, conxunto de 
criterios e estándares ligados aos obxectivos de aprendizaxe, que son empregados para avaliar o 
nivel de desenvolvemento do alumnado ou mesmo dunha tarefa. 

Rúbrica para a expresión oral na clase: 

 4 3 2 1 

VOLUME Utiliza un volumen 
adecuado á situación 
comunicativa. 

Levanta a voz para 
imponer o seu 
argumento. 

Non se lle escoita á 
hora de falar. 

Manifesta timidez no 
seu volumen á hora 
de falar. 

CONTIDO A súa achega está 
acorde co contido 
traballado. 

O que achega ten 
que ver co contido 
aínda que ás veces se 
sae do tema. 

Expón o contido, 
pero fáltanlle datos 
para argumentar. 

O que achega non 
ten relación co tema 
tratado. 

DISCURSO O seu discurso segue 
unha orde lóxica e 
ten sentido. 

O discurso é 
entendible a pesar da 
organización das 
ideas. 

Aprecianse grandes 
dificultades para 
organizar as ideas, o 
que fai moi difícil 
seguir o discurso. 

Non se entende o 
que quere dicir, ideas 
sen sentido e 
inconexas. 

CLARIDADE Emprega unha 
correcta pronuncia e 
vocaliza 
correctamente ao 
falar 

Utiliza unha correcta 
pronuncia, pero a 
súa vocalización non 
é axeitada. 

Ten dificultades para 
pronunciar e 
vocalizar 
correctamente. 

A súa pronuncia e 
vocalización dificulta 
a comunicación. 
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Rúbrica de autonomía e implicación na aprendizaxe: 

 

 4 3 2 1 

AUTONOMÍA 
NO TRABALLO 

Realiza as actividades 
por si só con 
determinación e sen 
desviar a atención 

Realiza as actividades 
por si só con 
determinación aínda 
que se distrae en 
ocasións. 

Titubea na realización 
das actividades 
formuladas e manifesta 
certa inseguridade. 

Só traballa cando se 
lle reclama e 
chámaselle a 
atención. 

GUSTO POLO 
TRABALLO 
BEN FEITO 

Esfórzase por realizar 
correctamente a tarefa 
poñéndolles atención a 
todos os aspectos 
marcados. 

Mostra interese por 
realizar 
correctamente a 
tarefa aínda que non 
ten en conta todos os 
aspectos marcados. 

Corre para rematar 
rapidamente sen ter en 
conta os aspectos 
marcados paa a 
realización correcta da 
tarefa. 

Non mostra interese 
nin gusto por facer 
as cousas 
correctamente. 

COMPROMISO 
COA TAREFA. 

Manténse concentrado 
ata rematar a tarefa por 
completo. 

Distráese en ocasións 
durante a realización 
das tarefas. 

Hai que chamarlle a 
atención para que 
traballe continuamente. 

Móstrase distraído e 
non ten interese en 
rematar a tafera. 

ACTITUDE 
ANTE A 
TAREFA. 

Móstrase positivo e con 
ganas de realizar as 
tarefas. 

Móstrase positivo 
aínda que non 
presenta demasiado 
entusiasmo na 
realización das 
tarefas. 

Ten unha actitude 
normal ante a tarefa. 

A súa actitude ante a 
tarefa é de 
rexeitamento e sen 
entusiasmo. 

 
Considérase  que o alumno ten unha avaliación positiva: 

- Trimestral se a súa cualificacion é igual ou superior a 5 

 
- Final se acadou avaliación positiva nos tres trimestres ou se, a pesar de ter un trimestre 

con resultado negativo, o terceiro trimestre é positivo 

 

- Ao final do curso realizarase unha calificación das competencias clave elixindo os 
estándares prioritarios que cada unha das áreas aportan e que veñen especificados no 
apartado de criterios de cualificación destas áreas. 

 

6.7 e 7.7.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos humanos: Profesor titor, especialista e de apoio. 

Recursos espaciais: As clases desenvólvense habitualmente nas aulas. Ademáis contamos con: 
Aula de informática, Biblioteca, Patio de recreo. 

Recursos materiais: 
- Curriculares: Libros de texto, CDs: cancións, contos..., Fichas fotocopiables e fichas elaboradas 

polo profesorado, Tarxetas de vocabulario, Pósters e murais, Cadernos, Bibliotecas de aula e do 
colexio, Dicionarios, Xogos (de mesa, construcións, xogo simbólico, quebracabezas,…), materiais 
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recollidos na Natureza,... . Diferente material bibliográfico facilitado polas familias e o propio 
centro. En cada proxecto de traballo organizarase en cada aula un recanto con diferente 
información, en colaboración coa biblioteca do centro.(Se é necesario). 

- Audiovisuais: Película, Reproductor de CD e DVD. 

- Dixitais: Ordenador, canón de proxeccións e pantalla, CD interactivos, Ordenador con conexión a 
Internet, Material informático elaborado (Powerpoint, LIM...), DVD, MP3.



PROGRAMACIÓN    1º  PRIMARIA 

 

 

 

 Páx.  

67 

 

8.- ÁREA DE  EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA). 
 
8.1.- Obxectivos. Contidos. Criterios De Avaliación. Estándares De Aprendizaxe. Competencias Clave. 
 
PRIMEIRO TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
a 
j 
b 

B1.1. Valoración e respecto polas obras 
plásticas do contorno. 

B1.1. Amosar respecto pola área e polos 
diferentes tipos de expresión plástica. 

EPB1.1.1. Valora e respecta os diferentes 
tipos de expresión plástica. 

CCEC 
CSC 

a 
j 
b 

B1.2. Valoración da limpeza, a orde e a 
presentación ao realizar un traballo. 
B1.3. Satisfacción na manipulación e na 
exploración de diferentes materiais. 
B1.4. Interese por usar adecuadamente os 
instrumentos, os espazos etc. 

B1.2. Valorar a limpeza, os materiais e a 

orde na realización dunha tarefa plástica e 

o seu produto final. 

EP1.2.1. Valora a importancia da limpeza, 
do coidado do material e da orde para 
alcanzar o resultado final proposto. 

CCEC 
CSC 

j B2.1. Uso de diferentes formas, texturas e 
cores nas producións. 

B2.1. Probar en producións propias as 
posibilidades que adoptan as formas, 

texturas e cores. 

EPB2.1.1. Manexa e emprega as 

diferentes texturas naturais e artificiais. 
 

EPB2.1.2. Emprega os diferentes tipos de 

liña e experimenta con elas para completar 

debuxos. 
 

EPB2.1.3. Usa diferentes tipos de 

materiais e experimenta con eles para crear 

a posteriori obras plásticas. 
 

EPB2.1.4. Sitúa elementos no espazo nas 

producións plásticas. 

CCEC 
 

 

CCEC 
CSIEE 
 

 

CCEC 
CAA 
 

 

CCEC 

j B2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, 

colaxes, estampaxes, ilustracións, volumes, 

encartado de formas etc. 

B2.2. Realizar composicións plásticas que 
representen o mundo imaxinario, afectivo 

e social. 

EPB2.2.1. Produce e identifica obras 

sinxelas usando formas xeométricas 

básicas. 

CCEC 
CAA 
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EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e 

outros obxectos empregando as 

ferramentas e as técnicas básicas (recortar, 

pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, 

lapis de cores etc.). 

CCEC 
CSIEE 

a 
b 

B2.5. Manipulación adecuada de materiais, 
instrumentos e espazos. 

B2.3. Respectar e coidar os materiais, os 
utensilios e os espazos. 

EPB2.3.1. Respecta as normas 

preestablecidas e coida os materiais, os 

utensilios e os espazos. 

CCEC 
CSC 

 
 
 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 
CLAVE 

j 
e 

B1.5. Observación e exploración sensorial 
dos elementos plásticos presentes nos 
ámbitos natural, artificial e artístico. 
B1.6. Descrición de imaxes presentes no 
contexto próximo. 
B1.7. Observación de elementos plásticos do 
ambiente artificial presentes en edificios, 
moblaxe urbana, luminosos ou sinais. 

B1.3. Describir calidades e características 

dos 
materiais, dos obxectos e dos instrumentos 
presentes no contexto natural e artificial. 

EP1.3.1. Describe calidades e 

características de materiais, obxectos e 

instrumentos presentes no contexto natural 

e artificial. 
 

EP1.3.2. Identifica, nomea e debuxa as 

formas básicas. 
  
EP1.3.3. Identifica os tamaños. 
 

EP1.3.4. Identifica e usa as cores 

aprendidas. 

CCEC 
CAA 
 

 

CCEC 
CCL 
CMCCT 
 

CCEC CMCCT 
 

CCEC 

e 
j 

B1.8. Descrición verbal de sensacións e 
observacións das obras plásticas. 
B1.9. Observación da obra plástica e visual 
no contexto, en exposicións e en museos, e 
comentarios posteriores sobre elas. 
B1.10. Expresión oral das impresións que a 
obra artística xera. 

B1.4. Usar léxico sinxelo e adecuado para 
comentar as obras plásticas propias e 

alleas. 

EPB1.4.1. Describe o que sente ou pensa 

sobre as súas propias creación plásticas e 

as dos compañeiros e as compañeiras, 

usando o vocabulario 
adecuado. 

CCL 
CSIEE 
CCEC 
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j B2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, 

colaxes, estampaxes, ilustracións, volumes, 

encartado de formas etc. 
 

B2.3. Manipulación de obxectos para a súa 
transformación (monicreques, disfraces, 
escenarios etc.). 

 EPB2.2.1. Produce e identifica obras 

sinxelas usando formas xeométricas 

básicas. 
 

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e 

outros obxectos empregando as 

ferramentas e as técnicas básicas (recortar, 

pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, 

lapis de cores etc.). 
 

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda 

da cuadrícula, identificando e recoñecendo 

os tamaños. 

CCEC 
CAA 
 

 

CCEC 
CSIEE 
 

 

 

CCEC 
 

 

 
 
 
 

TERCEIRO  TRIMESTRE 
 
OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPENTENCIAS 

CLAVE 
j B1.11. Exploración de distancias, 

percorridos 
e situacións de obxectos e persoas en 

relación co espazo.  
B1.12. Observación de diferentes maneiras 
de representar o espazo (fotografía aérea, 
planos de vivendas, maquetas, mapas etc.). 

B1.5. Identificar diferentes formas de 
representación do espazo. 

EPB1.5.1. Observa diferentes formas de 

presentar o espazo. 
 

 

EPB1.5.2. Explora as distancias, os 

percorridos e as situacións de obxectos e 

persoas en relación co espazo. 
 

CCEC 
CAA 
CMCCT 
 

 

CCEC 
CAA 

j B2.2. Elaboración de debuxos, pinturas, 
colaxes, estampaxes, ilustracións, volumes, 
encartado de formas etc. 
 

B2.3. Manipulación de obxectos para a súa 
transformación (monicreques, disfraces, 
escenarios etc.). 

B2.2. Realizar composicións plásticas que 
representen o mundo imaxinario, afectivo 

e social. 

EPB2.2.1. Produce e identifica obras 

sinxelas usando formas xeométricas 

básicas. 
 

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e 

outros obxectos empregando as 

ferramentas e as técnicas básicas (recortar, 

CCEC 
CAA 
 

 

CCEC 
CSIEE 
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pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, 

lapis de cores etc.). 
 

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda 

da cuadrícula, identificando e recoñecendo 

os tamaños. 
 

EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes 

despois dunha presentación audiovisual 

 

 

 

CCEC 
 

 

CCEC 
CAA 

j B2.4. Exploración de recursos dixitais para a 
creación de obras. 

B2.2. Realizar composicións plásticas que 
representen o mundo imaxinario, afectivo 

e social. 

EPB2.2.1. Produce e identifica obras 

sinxelas usando formas xeométricas 

básicas. 
 

EPB2.2.2. Elabora portadas, colaxes e 

outros obxectos empregando as 

ferramentas e as técnicas básicas 
(recortar, pegar, encher;  usar pinceis, 
rotuladores, lapis de cores etc.). 
 

EPB2.2.3. Realiza un mosaico, coa axuda 

da cuadrícula, identificando e recoñecendo 

os tamaños. 
 

EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes 

despois dunha presentación audiovisual. 

CCEC 
CAA 
 

CCEC 
CSIEE 
 

 

 

 

CCEC 
CSIEE 
 

 

CCEC 
CAA 
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8.2.- METODOLOXÍA 

 
A ensinanza da Ed. Artística debe ter un enfoque esencialmente globalizador. Isto esixe 
que os distintos aspectos desta área teñan un tratamento interrelacionado, non só 
dentro dela, senón tamén cos contidos das outras áreas na medida que varias delas 
contribúen a desenrolar as mesmas capacidades de comunicación e expresión.  

Por outra banda, para que permita a adquisición de aprendizaxes significativos, ha de 
partirse do contexto do alumnado (música popular, danzas, cancións infantís, cancións 
de roda, festas...) para relacionar o que xa se sabe cos novos contidos que se lle 
presentan.  

Polo tanto, é preciso favorecer o desenrolo daquelas situacións nas que o alumnado 
teña algo que aportar dende a súa propia experiencia, pois coa seguridade e confianza 
que lle da o feito de partir dende algo coñecido poderá abordar novos plantexamentos 
nos que a expresión, percepción, reflexión e intercambio de ideas formarán parte do 
proceso de aprendizaxe.  

É  necesario prestar unha atención especial á motivación do alumnado cara ás 
actividades de comunicación e expresión.  

Partindo da premisa do xogo, intentárase que o alumnado se exprese a través da 
linguaxe dramática, musical, corporal  plástica sobre temas que coñecen para 
reafirmar a súa percepción da realidade. 

É conveniente alternar a forma de traballo individual e colectiva, propoñéndose en 
cada unha delas obxectivos diferentes. O traballo individual favorece a consecución da 
autonomía, mentres que o traballo en grupo permite o intercambio e o apoio mutuos 
cunha finalidade común na que se integran as experiencias individuais e colectivas.  

A experimentación cos materiais e cos instrumentos sentará as bases para a 
adquisición dos contidos.  

O mestre debe crear un clima de confianza na que os nenos e nenas se atrevan a 
expresarse de forma persoal, participen activamente e valoren o seu propio traballo e 
o dos compañeiros. Tamén debe valorar positivamente todos os progresos que vai 
conseguindo o alumnado, desa forma este sentirase seguro de si mesmo e poderá 
desenvolverse no ambiente de liberdade que esixe o densenrolo da creatividade.  

Nesta área os aspectos sensoriais son un vehículo riquísimo de aprendizaxe que deben 
ser fomentados nos alumnos, potenciando aquelas posibilidades nas que amosen un 
mellor rendimento, a fin de que a comunicación, expresión e desenvolvemento no 
medio sexan eficaces.  

 

8.3.-CRITERIOS MÍNIMOS  DE AVALIACIÓN 

- Valorar a limpeza, os materiais e a orde na realización dunha tarefa plástica e o seu 
produto final.Describir calidades e características dos materiais, dos obxectos e dos 
instrumentos presentes no contexto natural e artificial. 
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- Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as formas, texturas e 
cores. 

- Respectar e coidar os materiais, os utensilios e os espazos. 

               8.4.-  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

Os instrumentos que se van utilizar para avaliar o proceso de aprendizaxe do 
alumnado de acordo cos obxectivos, contidos e criterios de avaliación establecidos 
nesta programación son os seguintes: 

▪ A observación sistemática do alumnado que permite comprobar a súa 
motivación e actitude cara a aprendizaxe, as dificultades coas que se atopa e 
o grao de participación nas actividades. 

▪ A revisión e corrección individual do traballo e dos materiais que o 
alumnado produce.  

▪ O uso da autoavaliación incitando a que o alumnado reflexione sobre o que 
está aprendendo.  

▪ Elaboración dun rexistro de seguimento de cada alumno/a, con anotacións 
dos datos e informacións sobre a súa aprendizaxe.  

               8.5.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

▪  O grao de participación nas actividades que se fan na clase: 10% 

▪ A súa actitude  e comportamento con respecto ao medio natural  e artístico: 
10% 

▪ O coidado e conservación dos materiais que utiliza: 10% 

▪ O seu interese por aprender e facer ben as tarefas: 10% 

▪ A corrección dos traballos que fai e materiais que produce: debuxos, modelado, 
cosido...: 30% 

▪ O grao de autonomía na realización de tarefas: 15% 

▪ O grao de creatividade nas producións artísticas: 15% 

Considérase  que o alumno ten unha avaliación positiva: 
- Trimestral se a súa cualificacion é igual ou superior a 5 

 
- Final se acadou avaliación positiva nos tres trimestres ou se, a pesar de ter un 

trimestre con resultado negativo, o terceiro trimestre é positivo. 
 

- Ao final do curso realizarase unha calificación das competencias clave elixindo os 
estándares prioritarios que cada unha das áreas aportan e que veñen especificados 
no apartado de criterios de cualificación destas áreas. 
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            8.6.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos humanos: Profesor titor, especialista e de apoio. 

Recursos espaciais: As clases desenvólvense habitualmente nas aulas. Ademáis contamos con: 
Aula de informática, Biblioteca, Patio de recreo. 

Recursos materiais: 
- Curriculares: Libros de texto, CDs: cancións, contos..., Fichas fotocopiables e fichas 

elaboradas polo profesorado, Tarxetas de vocabulario, Pósters e murais, Cadernos, Bibliotecas 
de aula e do colexio, Dicionarios, Xogos (de mesa, construcións, xogo simbólico, 
quebracabezas,…), materiais recollidos na Natureza,... . Diferente material bibliográfico 
facilitado polas familias e o propio centro. En cada proxecto de traballo organizarase en cada 
aula un recanto con diferente información, en colaboración coa biblioteca do centro.(Se é 
necesario). 

- Audiovisuais: Película, Reproductor de CD e DVD. 

- Dixitais: Ordenador, canón de proxeccións e pantalla, CD interactivos, Ordenador con 
conexión a Internet, Material informático elaborado (Powerpoint, LIM...), DVD, MP3. 
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9.-ÁREA DE VALORES CÍVICOS E SOCIAIS.  

9-1.- Obxectivos. Contidos. Criterios De Avaliación. Estándares De Aprendizaxe. Competencias Clave. 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPENTENCIAS 
CLAVE 

m B1.1. O autocoñecemento. A toma de conciencia dun 

mesmo. A autopercepción positiva das calidades persoais. 

A descrición física. 

B1.1.  Crear unha imaxe positiva dun 

mesmo valorando positivamente as 

súas características físicas e  calidades, 

expresándoa mediante alinguaxe oral e 

representacións. 

VSCB1.1.1. Expresa a 

percepción da súa propia 

identidade . 

VSCB1.1.2. Expresa oralmente 

a súa autodescrición. 

VSCB1.1.3. Manifesta 

verbalmente unha visión 

positiva das súas características 

físicas e calidades persoais. 

 

CSC  

CCL 

a 

m 

B1.2. As emocións. Identificación e expresión. O 

vocabulario das emocións. Os estados de ánimo. 
B1.2.Tomar conciencia das emocións, 

recoñecendo os signos físicos que as 

poden acompañar. 

VSCB1.2.1. Identifica e 

comunica as súas emocións. 

VSCB1.2.2.Describe oralmente 

os signos físicos que 

acompañan as diferentes 

emocións 

CSC 

CSIEE 

CCL 

CCEC 
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VSCB1.2.3.Dramatiza 

diferentes estados de ánimo. 

m 

 

 

B1.3. A autorregulación das condutas cotiás. O control 

dos impulsos. A relaxación. 
 B1.3. Autorregular as condutas cotiás 

e adquirir algunha estratexia de control 

dos impulsos. 

VSCB1.3.1.Participa na 

práctica de técnicas de 

relaxación. 

VSCB1.3.2.Emprega algunhas 

estratexias que lle axudan a 

sentirse mellor. 

VSCB1.3.3. Interpreta o 

contorno e desenvólvese nel 

con autonomía. 

CSC 

CSIEE 

b B1.4. A responsabilidade. A realización responsable  das 

tarefas. As consecuencias das accións. A motivación 

extrínseca. 

B1.4. Desenvolver actitudes para 

actuar con motivación e 

responsabilidade. 

VSCB1.4.1.Realiza as tarefas 

seguindo as pautas acordadas. 

VSCB1.4.2. Analiza e  

manifesta verbalmente que e 

como aprendeu. 

CSC 

CSIEE 

CAA 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPENTENCIAS 
CLAVE 

m B2.1. Habilidades de comunicación: A importancia de 

pensar o que se vai expresar. Compoñentes da 

comunicación non verbal: postura, xestos, expresión facial. 

B2.1. Expresar opinións, emocións e 

estados de ánimo empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal e 

non verbal. 

VSCB2.1.1. Imita e reproduce 

expresións, sentimentos e 

estados de ánimo coordinando a 

expresión verbal coa facial e 

corporal. 

VSCB2.1.2. Responde  

preguntas relacionadas con 

situacións vividas e con imaxes 

observadas. 

VSCB2.1.3. Emprega a 

comunicación verbal para 

comunicar afectos e  emocións 

con amabilidade. 

CCL 

CSC  

CSIEE 

b 

e 

B2.2. A conversa. A expresión clara das ideas. A escoita 

atenta. O respecto da quenda de palabra. 
B2.2. Aprender a comunicarse 

expresando de forma clara as ideas, 

escoitando con atención e respectando a 

quenda de palabra. 

VSCB2.2.1. Expresa 

adecuadamente, experiencias, 

ideas, pensamentos e emocións 

en exposicións orais. 

VSCB2.2.2. Escoita, entende e 

dá sentido ás ideas que expoñen 

outras persoas durante o traballo 

en equipo      VSCB2.2.3. 

CCL 

CSC 

CSIEE 
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Conversa sobre un tema 

proposto e respecta a quenda de 

palabra. 

m 

 

B2.3. O respecto e a valoración dos e das demais. A 

empatía. 
B2.3. Comprender outras persoas, 

detectar e expresar as súas 

características e identificar as súas 

emocións. 

VSCB2.3.1. Describe oralmente 

as características de diferentes 

persoas. 

VSCB2.3.2. Recoñece e explica 

emocións e estados de ánimo 

das demais  ersoas. 

VSCB2.3.3. Identifica e 

comunica as emocións dos 

personaxes en fotografías, 

pinturas ou películas. 

VSCB2.3.4. Dramatiza feitos 

observados, reflectindo os 

sentimentos e estados de ánimo 

dos e das protagonistas. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

CCEC 
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e  

m  

B2.4. O respecto e a valoración. A comprensión dos e das 

demais. A detección das calidades doutras persoas. O 

descubrimento e a comprensión das diferenzas. 

B2.4. Descubrir e comprender as 

diferenzas entre as persoas, realizar 

valoracións positivas das súas calidades 

e facer cumprimentos. 

VSCB2.4.1. Representa e 

dramatiza diferentes formas de 

vida. 

VSCB2.4.2. Identifica 

necesidades dos seus 

compañeiros e compañeiras, 

resalta as súas calidades e emite 

cumprimentos. 

CCL 

CSC 

CCEC 

 

TERCEIRO TRIMESTRE 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

COMPENTENCIAS 
CLAVE 

m  B3.1. As habilidades sociais. A detección das propias 

necesidades. A boa disposición para recibir e dar axuda. A 

participación en actividades lúdicas grupais. O gozo da 

amizade. 

B3.1. Participar en actividades grupais 

e de equipo, tendo en conta as propias 

necesidades e amosando unha boa 

disposición para recibir e dar axuda. 

VSCB3.1.1. Desenvolve 

actitudes de colaboración en 

situacións informais de 

interacción social. 

VSCB3.1.2. Pide axuda, cando 

a precisa, e presta axuda aos 

compañeiros e compañeiras. 

CSC 

CNIEE 
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VSCB3.1.3. Mantén boas 

relacións cos compañeiros e 

compañeiras. 

VSCB3.1.4. Pon de manifesto 

unha actitude aberta cara aos 

demais compartindo puntos de 

vista e sentimentos durante a 

interacción social na aula. 

 

 

c  

B3.2. A resolución de conflitos. Identificación de 

situacións agradables e desagradables na vida cotiá. 

Recoñecemento dos conflitos habituais. Explicación dos 

conflitos cotiás. 

B3.2. Recoñecer, explicar e buscar 

solucións sinxelas aos conflitos 

habituais no colexio. 

VSCB3.2.1. Soluciona os 

problemas persoais da vida 

escolar coa independencia 

adecuada a súa idade 

 

CAA 

CSIEE 

CSC 

a 

o 

B3.3. As normas de convivencia. O coñecemento e o 

respecto das normas de convivencia na casa e na aula. A 

valoración das condutas cotiás en relación coas normas de 

convivencia. 

B3.4. Respecto e conservación do medio ambiente. O uso 

responsable dos materiais persoais e escolares. 

B3.3. Valorar as condutas cotiás en 

relación ás normas de convivencia do 

colexio e realizar un uso responsable 

dos materiais escolares. 

VSCB3.3.1. Coñece e enumera 

as normas de convivencia da 

aula. 

VSCB3.3.2. Pon en práctica 

procesos e razoamentos 

sinxelos para valorar se 

determinadas condutas son 

acordes coas normas de 

convivencia escolares 

VSCB3.3.3. Fai uso adecuado 

CSC 

CSIEE 
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do material. 

n  B3.5.Valoración da igualdade de dereitos entre homes e 

mulleres na familia e na escola. 
B3.4. Participar activamente na vida 

cívica valorando a igualdade de 

dereitos e corresponsabilidade de 

homes e mulleres. 

VSCB3.4.1. Realiza diferentes 

tipos de actividades  

independentemente do seu sexo. 

VSCB3.4.2. Colabora con 

persoas do outro sexo en 

diferentes situacións escolares. 

CSC 

n B3.6. A educación viaria. As normas básicas de educación 

viaria. Sinais de tráfico para os peóns ou peoas. 
B3.5. Valorar as normas de seguridade 

viaria. 
VSCB3.5.1. Colabora en 

campañas escolares sobre a 

importancia do respecto das 

normas de educación viaria. 

VSCB3.5.2. Recoñece e 

interpreta o significado dos 

sinais de tráfico de uso 

frecuente. 

VSCB3.5.3. Explica oralmente 

a importancia de respectar os 

sinais de tráfico. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

CCL 
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9.2.-METODOLOXÍA 

 
Os valores sociais e cívicos resultan fundamentais na nosa sociedade, para que as 
persoas poidan exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida cívica 
e social. De aí a importancia de que a educación facilite a construción da identidade 
individual e potencie relacións interpersoais enriquecedoras para fortalecer a 
convivencia, consonte valores cívicos socialmente recoñecidos. 
 
A área de Valores Sociais e Cívicos axuda, en gran medida, a garantir o dereito universal 
dos nenos e das nenas a recibir unha educación que lles permita desenvolverse 
plenamente nas súas posibilidades, formarse no respecto dos dereitos humanos e as 
liberdades fundamentais e prepararse para asumir unha vida responsable nunha 
sociedade libre e tolerante coas diferenzas.  
 
Así mesmo, reforza a preparación das persoas para actuar como cidadanía participativa e 
implicada na mellora da cohesión, a defensa e o desenvolvemento da sociedade 
democrática. Esta formación inclúe a adquisición de competencias sociais e cívicas –
persoais, interpersoais e interculturais– para participar dunha maneira eficaz e construtiva 
en sociedades cada vez máis diversificadas. 
 
A proposta desta área, formar as persoas desde o inicio da educación primaria na reflexión 
e a vivencia de valores, responde á preocupación por mellorar a calidade da educación de 
todo o alumnado, fomentando o desenvolvemento de procesos educativos que potencien 
a participación individual para lograr fins colectivos. Deste xeito, enriquécense as 
experiencias sociais dos alumnos e das alumnas, tendo en conta que viven en sociedade 
mentres se forman e que as vivencias compartidas na escola enriquecen as súas 
aprendizaxes. 
 
A área incita á reflexión e propón aprendizaxes relativas á dignidade persoal, ao respecto 
aos demais e aos valores sociais na convivencia. En primeiro lugar, o propósito é que cada 
alumno e cada alumna adquira as competencias necesarias para construír un 
autoconcepto axustado e unha boa autoestima, para tomar iniciativas responsables e vivir 
con dignidade. Unha vez elaborada a súa identidade persoal, o neno e a nena están 
preparados para recoñecer o outro ou outra. Por iso, indúcese á empatía, ao respecto e á 
tolerancia das outras persoas e propóñense elementos relacionados coas habilidades 
necesarias para relacionarse e actuar de acordo cos dereitos e deberes humanos 
fundamentais. 
 
Unha vez que as persoas somos quen de coñecernos e aceptarnos á vez que 
comprendemos e respectamos os demais, podemos asumir a complexidade da 
convivencia social. Neste momento, estimúlanse actitudes que propician a 
interdependencia positiva, a cooperación e a solidariedade de  acordo cos valores, 
dereitos e deberes do Estatuto de autonomía de Galicia e da Constitución española. 
 
Neste sentido, favorécese a comprensión dos principios de xustiza, liberdade e 
seguridade, sobre os cales se asenta a garantía da convivencia democrática, a promoción 
do progreso da cultura e da economía, así como o establecemento e a colaboración no 
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fortalecemento dunhas relacións pacíficas e de eficaz cooperación entre todos os pobos 
da terra. 
Desta maneira oriéntanse os alumnos e as alumnas para comprender a realidade social, 
resolver conflitos de forma reflexiva, dialogar para mellorar, respectar os valores 
universais, crear un sistema de valores propios e participar activamente na vida cívica de 
forma pacífica e democrática. 
 
Valores Sociais e Cívicos contribúe a que o alumnado mellore a súa competencia para 
aprender e ter iniciativa, estimulando a motivación, o esforzo e as capacidades de 
reflexión, síntese e estruturación. 
Axúdaos a se enfrontaren aos problemas, experimentar e realizar proxectos en equipo, 
traballar de forma independente, tomar decisións e xerar alternativas persoais. 
 
A metodoloxía na aula debe fundamentarse na relación entre o progreso persoal e o 
académico, porque equilibrio afectivo e aprendizaxe van unidos e fortalécense 
mutuamente. 
O ensino da área require que o profesorado estimule a axuda mutua e o traballo 
cooperativo, co cal a través da comunicación oral, o diálogo e a interacción entre o 
alumnado se contribuirá a desenvolver a competencia para participar activamente nun 
equipo, a análise e a reorganización das propias ideas, o respecto crítico a outros puntos 
de vista, o recoñecemento dos propios valores e limitacións, a adaptación ás necesidades 
colectivas e a solidariedade, a asunción de responsabilidades e o respecto ás normas 
acordadas. 
 
Debe potenciar, ademais, o desenvolvemento de competencias que lle permitan ao 
alumnado considerarse valioso e axudar as demais persoas, á vez que se sente recoñecido 
e se mostra receptivo para recibir axuda na resolución de problemas. 
 
Para facilitar a concreción curricular establécense tres bloques de contidos. Non obstante, 
deben entenderse como un conxunto e desenvolverse de forma global tendo en conta as 
conexións internas tanto a nivel de curso como ao longo da etapa. 
 
As propostas metodolóxicas son decisivas para favorecer que se integren na súa vida cotiá 
o coñecemento de principios, valores e estratexias de regulación emocional, contribuíndo 
así á súa incorporación á vida adulta de maneira satisfactoria, desenvolvendo a 
capacidade de asumir os seus  deberes e defender os seus dereitos, exercer a cidadanía 
activa e desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 
 
Polo tanto, necesariamente, haberá que partir das experiencias, problemas e intereses do 
alumnado –xa que todo o traballado nesta área ten un compoñente vivencial- para 
propiciar o pensamento en perspectiva e a implicación emocional. Cumprirá deseñar 
tarefas e/ou proxectos de traballo en contextos auténticos que permitan levar a cabo 
estas vivencias e que potencien que cada rapaz e cada rapaza teñan os seus tempos e os 
seus espazos de protagonismo e o recoñecemento da súa valía persoal e das súas 
contribucións aos diferentes grupos en que desenvolven a actividade. De aí a importancia 
de propoñer o traballo cooperativo para a realización das tarefas, que lle permite ao 
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alumnado a análise, a expresión e a interpretación de pensamentos, sentimentos e feitos 
en distintos contextos sociais e culturais, así como o uso da linguaxe para regular a 
conduta e relacionarse cos demais. 
 
Finalmente, mediante a toma de decisións baseadas en xuízos morais e a resolución de 
problemas e conflitos en colaboración, contribúese á adquisición das competencias 
necesarias para seguir diversos procesos de pensamento, utilizar o razoamento lóxico e 
analizar e axuizar criticamente os problemas sociais e históricos. 
 
 

9.3.- CRITERIOS MÍNIMOS  DE AVALIACIÓN 

• Crear unha imaxe positiva dun mesmo valorando positivamente as súas 
características físicas e calidades, expresándoa mediante a linguaxe oral e 
representacións. 

• Tomar conciencia das emocións, recoñecendo os signos físicos que as poden 
acompañar. 

• Expresar opinións, emocións e estados de ánimo empregando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal. 

• Aprender a comunicarse expresando de forma clara as ideas, escoitando con 
atención e respectando a quenda de palabra. 

• Recoñecer, explicar e buscar solucións sinxelas aos conflitos habituais no colexio. 

• Valorar as condutas cotiás en relación ás normas de convivencia do colexio e 
realizar un uso responsable dos materiais escolares. 

• Participar activamente na vida cívica valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade de homes e mulleres. 

 

9.4.-  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

▪ Traballos escritos e exposicións orais. 

▪ Motivación e esforzo no traballo diario. 

▪ Participacióne interese nas actividades. 
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              9.5.-  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS % OBSERVACIÓNS 

PROBAS ESCRITAS E ORAIS. 30 - Probas obxectivas que poderán incluir un ou varios 
temas e preguntas directas sobre o que se está 
traballando. 

-Asimilación dos contidos lingüísticos. 

-Expresión oral e escrita 

CADERNO DE CLASE/ TRABALLOS/ 
FICHAS 

50 -Observación dos traballos no caderno e cortiza. Así 
coma nos diferentes tipos de agrupación. 

-Boa presentación dos traballos. 

-Desenvolvemento das actividades dentro dos prazos 
establecidos. 

-Estudio diario e realización diaria das actividades. 

ACTITUDE/ INTERESE 15 -Interese e respecto pola área. 

-Atención na aula e participación nas actividades 
propostas e desenvolvidas. 

-Comportamento axeitado. 

-Regularidade e constancia no traballo diario. 

AUTONOMÍA EN LA REALIZACIÓN 
DAS TAREFAS. 

5 -Capacidade para realizar autónomamente actividades 
e tarefas. 

-Executar correctamente as pautas a seguir. 

 

No proceso avaliativo non se pode esquecer a necesidade das rúbricas, entendidas coma 
unha ferramenta de calificación empregada para desenvolver avaliacións obxectivas, 
conxunto de criterios e estándares ligados aos obxectivos de aprendizaxe, que son 
empregados para avaliar o nivel de desenvolvemento do alumnado ou mesmo dunha 
tarefa. 

Rúbrica para a expresión oral na clase: 

 4 3 2 1 

VOLUME Utiliza un volumen 
adecuado á 
situación 
comunicativa. 

Levanta a voz para 
imponer o seu 
argumento. 

Non se lle escoita á 
hora de falar. 

Manifesta timidez 
no seu volumen á 
hora de falar. 

CONTIDO A súa achega está 
acorde co contido 
traballado. 

O que achega ten 
que ver co contido 
aínda que ás veces 

Expón o contido, 
pero fáltanlle datos 
para argumentar. 

O que achega non 
ten relación co 
tema tratado. 



PROGRAMACIÓN 1º PRIMARIA 

85 

 

se sae do tema. 

DISCURSO O seu discurso 
segue unha orde 
lóxica e ten 
sentido. 

O discurso é 
entendible a pesar 
da organización 
das ideas. 

Aprecianse grandes 
dificultades para 
organizar as ideas, 
o que fai moi difícil 
seguir o discurso. 

Non se entende o 
que quere dicir, 
ideas sen sentido e 
inconexas. 

CLARIDADE Emprega unha 
correcta pronuncia 
e vocaliza 
correctamente ao 
falar 

Utiliza unha 
correcta 
pronuncia, pero a 
súa vocalización 
non é axeitada. 

Ten dificultades 
para pronunciar e 
vocalizar 
correctamente. 

A súa pronuncia e 
vocalización 
dificulta a 
comunicación. 

 

Rúbrica de autonomía e implicación na aprendizaxe: 

 

 

 4 3 2 1 

AUTONOMÍA NO 
TRABALLO 

Realiza as 
actividades por si só 
con determinación e 
sen desviar a 
atención 

Realiza as 
actividades por si só 
con determinación 
aínda que se distrae 
en ocasións. 

Titubea na 
realización das 
actividades 
formuladas e 
manifesta certa 
inseguridade. 

Só traballa cando se 
lle reclama e 
chámaselle a 
atención. 

GUSTO POLO 
TRABALLO BEN 
FEITO 

Esfórzase por 
realizar 
correctamente a 
tarefa poñéndolles 
atención a todos os 
aspectos marcados. 

Mostra interese por 
realizar 
correctamente a 
tarefa aínda que non 
ten en conta todos os 
aspectos marcados. 

Corre para rematar 
rapidamente sen ter 
en conta os aspectos 
marcados paa a 
realización correcta 
da tarefa. 

Non mostra interese 
nin gusto por facer as 
cousas 
correctamente. 

COMPROMISO COA 
TAREFA. 

Manténse 
concentrado ata 
rematar a tarefa por 
completo. 

Distráese en 
ocasións durante a 
realización das 
tarefas. 

Hai que chamarlle a 
atención para que 
traballe 
continuamente. 

Móstrase distraído e 
non ten interese en 
rematar a tafera. 

ACTITUDE ANTE A 
TAREFA. 

Móstrase positivo e 
con ganas de realizar 
as tarefas. 

Móstrase positivo 
aínda que non 
presenta demasiado 
entusiasmo na 
realización das 
tarefas. 

Ten unha actitude 
normal ante a tarefa. 

A súa actitude ante a 
tarefa é de 
rexeitamento e sen 
entusiasmo. 

 

Considérase  que o alumno ten unha avaliación positiva: 
- Trimestral se a súa cualificacion é igual ou superior a 5 

 
- Final se acadou avaliación positiva nos tres trimestres ou se, a pesar de ter un 

trimestre con resultado negativo, o terceiro trimestre é positivo 
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- Ao final do curso realizarase unha calificación das competencias clave elixindo 
os estándares prioritarios que cada unha das áreas aportan e que veñen 
especificados no apartado de criterios de cualificación destas áreas. 

 

9.6.- MATERIAL E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Recursos humanos: Profesor titor, especialista e de apoio. 

Recursos espaciais: As clases desenvólvense habitualmente nas aulas. Ademáis contamos 
con: Aula de informática, Biblioteca, Patio de recreo. 

Recursos materiais: 
- Curriculares: Libros de texto, CDs: cancións, contos..., Fichas fotocopiables e fichas 

elaboradas polo profesorado, Tarxetas de vocabulario, Pósters e murais, Cadernos, 
Bibliotecas de aula e do colexio, Dicionarios, Xogos (de mesa, construcións, xogo 
simbólico, quebracabezas,…), materiais recollidos na Natureza,... . Diferente material 
bibliográfico facilitado polas familias e o propio centro. En cada proxecto de traballo 
organizarase en cada aula un recanto con diferente información, en colaboración coa 
biblioteca do centro.(Se é necesario). 

- Audiovisuais: Película, Reproductor de CD e DVD. 

- Dixitais: Ordenador, canón de proxeccións e pantalla, CD interactivos, Ordenador con 
conexión a Internet, Material informático elaborado (Powerpoint, LIM...), DVD, MP3. 
 

10.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

As unidades didácticas vanse distribuir por trimestres e o número total de sesións ven 

xustificado no cadro de distribución horaria para a educación primaria, no Decreto 

105/2014 de 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria da 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de setembro de 2014). 

CADRO DE DISTRIBUCIÓN HORARIA PARA A EDUCACIÓN PRIMARIA 

Áreas Curso 1º 

Lingua galega e literatura 4 

Lingua castelá e literatura 4 

Matemáticas 5 

Ciencias sociais 3 
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Ciencias da natureza 2 

Lingua estranxeira 2 

Educación artística 2 

Educación física 2 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 

 
 

11.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE 
ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
 

A avaliación dos procesos de ensinanza/ aprendizaxe é unha das funcións do profesorado 

según a L.O.E..  No R.D. 126/2014 que establece o currículo básico de primaria establece 

no artigo 12:” Os  mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos 

de ensinanza e a súa practica docente, para o que establecerán indicadores de logro nas 

programacións docentes. 

➢ Indicadores en relación coa programación: 

• A programación ten en conta a programación da área a que fai referencia? 

• Os obxectivos didácticos están expresados de xeito claro? 

• Os contidos están seleccionados e secuenciados segundo as características do 

grupo e de xeito progresivo? 

• As estratexias e actividades programadas están buscadas en función dos distintos 

contidos e características dos alumnos? 

• As clases están planificadas de xeito flexible e axustado as necesidades e intereses 

dos alumnos? 

• Os criterios, procedimentos e instrumentos de avaliación e autoavaliación 

permiten facer o seguimento do progreso dos alumnos e comprobar o grado que 

alcanzan nas aprendizaxes? 

• A miña actividade educativa faise de xeito coordinado co resto do profesorado? 

➢ Indicadores en relación a realización da práctica docente: 

• Motivo inicialmente aos alumnos realizando unha presentación, propoñendo un 

plan de traballo e explicar a súa finalidade... 
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• Manteño o interese do alumnado partindo das súas experiencias, cunha linguaxe 

clara e adaptada. 

• Indico a finalidade das aprendizaxes, a súa importancia, funcionalidade... 

• Dou información dos progresos acadados así coma das dificultades atopadas. 

• Relaciono os contidos e actividades cos intereses e coñecimentos previos dos meus 

alumnos. 

• Estructuro e organizo os contidos : mapas conceptuais, esquemas, que teñen que 

aprender, que é importante... 

• Facilito a adquisición de novos contidos realizando preguntas aclaratorias, 

sintetizando, ejemplificando, ... 

➢ En relación coas actividades da aula: 

• As actividades facilitan a adquisición dos obxectivos e as habilidades e técnicas 

instrumentales básicas. 

• As actividades son variadas. 

• As actividades son equilibradas ( individuais e grupais) 

➢ En relación cos recursos e organización da aula: 

• O tempo está ben distribuido. 

• Fago distintos agrupamentos segundo sexa preciso. 

• Utilizo recursos didácticos variados coma videos, informática, técnicas de aprender 

a aprender... 

• Comprobo de diferentes modos se os alumnos comprenderon a tarefa. 

• Facilito estratexias de aprendizaxe. 

• Controlo frecuentemente o traballo dos alumnos. 

➢  En relación co clima da aula: 

• As relacións cos meus alumnos e entre eles son correctas, fluídas e non 

discriminatorias. 

• Favorezco a elaboración de normas de convivencia entre todos e reacciono de 

forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

• Fomento o respecto e colaboración entre os alumnos. 

• Proporciono situacións que facilitan aos alumnos o desenvolvemento da 

afectividade. 
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➢ En relación co seguimento e/ou control do proceso de ensinanza/ 

aprendizaxe: 

• Reviso e corrixo frecuentemente os contidos, actividades, adecuación do tempo, 

agrupamentos e materiais empregados. 

• Proporciono información ao alumno sobre a execución das tarefas, como 

estructuralas, .... 

• No caso dos obxectivos non acadados, propoño novas actividades que facilitan a 

súa adquisición. 

• No caso dos obxectivos suficientemente acadados, propoño novas actividades que 

faciliten un maior grado de adquisición. 

➢ En relación a diversidade: 

• Teño en conta o nivel de habiliades dos alumnos, os seus ritmos de aprendizaxe, as 

posibilidades de atención e así adapto os distintos momentos do proceso de E/A. 

• Coordínome con outros profesionais. 

➢ Indicadores en relación a avaliación: 

• Teño en conta a programación da aula para avaliar as aprendizaxes. 

• Aplico criterios de avaliación. 

• Realizo unha avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación. 

• Empleo suficientes criterios de avaliación. 

• Utilizo sistematicamente procedementos e instrumentos varios de recollida de 

información. 

• Corrixo e exprico de xeito habitual e sistemático, os traballos e actividades dos 

alumnos e dou pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

• Uso estratexias e procedementos de autoavaliación e coavaliación en grupo que 

favorezcan a participación dos alumnos na avaliación. 

• Utilizo diferentes técnicas de avaliación en función da diversidade dos alumnos. 

• Utilizo diferentes medios para informar aos pais, mestres e alumnos  sesións de 

avaliación, boletíns, reunións, ...) 
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12.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS. 

A avaliación inicial é unha parte do desenvolver da avaliación continua completándose 

esta última coas avaliacións de proceso e final.  

A avaliación inicial serve para coñecer o punto de partida dos alumnos e para detectar 

dificultades de aprendizaxes e constatan en que aspectos do currículo fallan tanto 

alumnos, aulas coma ciclos completos; polo tanto serve para mellorar os resultados das 

actividades educativas, buscando estratexias de mellora unha vez analicemos os 

resultados obtidos. 

Coma obxectivos: 

1. Detectar as características da aula, alumnos ao inicio do curso en relación aos 

contidos das áreas de Matemáticas, lingua e Lengua. 

2. Coñecer posibles alumnos con dificultades ou carencias para poder realizar un 

programa de traballo concreto para eles. 

3. Coñecer as peculiaridades de todo o curso e así poder implantar programas 

preventivos e diminuir os problemas de aprendizaxe. 

4. Informar as familias sobre a situación inicial dos nenos e así poder implicalos no 

proceso educativo. 

5. Enlazar as aprendizaxes dos alumnos na etapa de Educación Infantil cos necesarios 

na etapa de Educación Primaria. 

Temporalización: 

 Finais  de setembro e inicio de outubro. Realizarase en varias sesións.  

Deseño xeral da avaliación inicial: 
Area de lengua e lingua galega: 

Proba de madurez dos pre- requisitos e habilidades para a aprendizaxe lecto-
escritora: 

a.  Pre-escritura. (motricidade fina). 
b. Identifica e escribe o seu nome en maiúsculas. 
c. Erros de rotación. Factor visual da lecto-escritura. 
d. Esquema corporal lateralizado (no espacio gráfico). 
e. Memoria de recoñecemento visual. 
f. Memoria auditiva de sílabas, palabras e frases. 
g. Conceptos básicos de escritura en letra minúscula. 
h. Ditado de vogais desordeadas. 
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i. Lectura de vogais. 
Área de matemáticas. 

Proba de madurez dos pre-requisitos e habilidades para a aprendizaxe 
matemática: 

a. Seriacións. 
b. Estructuración espacial. 
c. Ditado de números do 0 ao 9 ( de xeito desordeado). 
d. Relacionar número de obxectos coa súa grafía. 
e. Cálculo de sumas básicas con obxectos. 
f. Motricidade manual. Recortar con tesoiras. 
g. Recoñecemento de bloques lóxicos por tamaño (grande- pequeno) e 

pola súa forma (triángulo, rectángulo, cadrado e círculo). 
h. Lectura de números. 
i. Conceptos básicos: arriba, abaixo, moitos, poucos, máis, menos, 

diante, detrás, cores, dentro, fóra, todos, ningún. 
j. Estructuración espazo- temporal: secuencias. 

 
Aspectos persoais, familiares e sociais: 

a. Regularidade de asistencia á escola. 

b. Ambiente familiar favorable ou desfavorable. 

c. Discapacidade física, psíquica ou intelectual. 

d. Dificultades de concentración,  percepción, atención ou memoria. 

e. Amosa interese, esforzo e motivación. 

f. Orde e limpeza. 

g. Autonomía no traballo. 

h. Outros. 

Os resultados comunicaranse as familias e, se se observase dificultades de aprendizaxe, 

estableceríanse as pautas oportunas  de mellora , ademáis de porse en comunicación co D. 

O. do centro, se se considerase necesaria outro tipo de valoracion máis exhaustiva ou  a 

necesidade de apoio doutros profesionais coma mestres de Audición e Linguaxe  ou de 

Pedagoxía Terapéutica. 
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13.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

A atención á diversidade xa se contempla no PAT e no propio Programa do departamento 

de orientación do centro o cal determina determinados protocolos e mecanismos de 

actuación que todos os profesionais deben seguir no centro en canto á avaliación, 

detección e actuación con alumnado que poida presentar necesidades específicas de apoio 

educativo. 

Para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha 

atención educativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, 

dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade 

(TDAH), altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por 

condicións persoais ou de historia escolar poida alcanzar o máximo desenvolvemento das 

súas capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as 

medidas curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso axeitado, de 

conformidade co disposto nos artigos 71 a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

Entre as medidas indicadas  consideraranse as que garantan que as condicións de 

realización das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo. Neste caso, o Departamento de orientación en 

colaboración coa Xefatura de estudios determinará as medidas necesarias para atender 

todas aquelas necesidades que xurdan e levará o seguimento, control e avaliación das 

mesmas, de tal xeito que asesore permanente ao titor na súa tarefa. Igualmente os 

profesionais de PT e AL establecerán e determinarán cara ao titor/a aquelas pautas 

metodolóxicas e curriculares máis efectivas co alumando de NEAE. 

A identificación e valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo 

e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, realizarase da forma 

máis temperá posible, nos termos que determine a consellería competente en materia de 

educación. Así adoptaranse as medidas necesarias para facer realidade esa identificación, 

valoración e intervención. 

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal 

segundo o procedemento e nos termos que estableza a consellería competente en 
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materia de educación, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente. Esta 

flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de 

competencias propias de cursos superiores como a ampliación de contidos e 

competencias do curso corrente, así como outras medidas. 

Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás 

necesidades do alumnado con altas capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar 

á consellería competente en materia de educación, permitirán desenvolver ao máximo as 

capacidades deste alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de 

aprendizaxe, así como o daquel alumnado especialmente motivado pola aprendizaxe. 

A escolarización do alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo, ao 

que se refire o artigo 78 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, realizarase atendendo ás 

súas circunstancias, aos seus coñecementos, á súa idade e ao seu historial académico. 

Quen presente un desfasamento no seu nivel de competencia curricular de máis de dous 

anos poderá ser escolarizado no curso inferior ao que lle correspondería por idade. No 

caso de superar ese desfasamento, incorporarase ao curso correspondente á súa idade. 

Para o alumnado que se incorpore de xeito tardío ao sistema educativo adoptaranse as 

medidas de reforzo necesarias que faciliten a súa integración escolar e a recuperación, de 

ser o caso, do seu desfasamento e que lle permitan continuar con aproveitamento os seus 

estudos. 

As medidas de atención á diversidade poden ser de dous tipos. Ordinarias e 

extraordinarias: 

Enténdese por medidas ordinarias o reforzo educativo que non supón modificación 

dos elementos prescriptivos do currículo. As actuacións que levaremos a cabo serán:  

- Realización dunha avaliación inicial que nos permitirá detectar a posible  

existencia dalgunha problemática de aprendizaxe, tanto a nivel curricular como  

social ou persoal dentro do alumnado. 

- Comunicación ao titor/a quen, unha vez detectada a problemática remitirá ao 

alumno/a ao Departamento de Orientación que realizará unha avaliación 

psicopedagóxica dando resposta de cales serían as medidas a seguir, 

destacando:  
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• Apoio individual do profesorado. 

• Fichas de reforzo e recuperación. 

• Traballo en pequenos grupos. 

- Priorización de contidos mínimos propios da área.  

As adaptacións curriculares atópanse dentro das medidas de atención á diversidade 

consideradas extraordinarias: 

Realízanse para o alumnado con necesidades educativas especiais e que supoñen 

modificación ou eliminación dalgúns dos elementos prescritivos do currículo: Obxectivos, 

contidos e criterios de avaliación. 

Diríxese ao alumnado que por razóns educativas, sociais, culturais, por déficit de 

calquera tipo ou por ter capacidades excepcionais, non poden seguir o proceso ordinario 

de ensinanza-aprendizaxe sen modificar esencialmente o currículo de referencia.  

As Adaptacións poden ser Significativas, cando supoñen a eliminación de contidos 

esenciais e nucleares, obxectivos considerados básicos nas distintas etapas curriculares, 

ou Non Significativas, cando o que supoñen é un axuste na metodoloxía, actividades, 

materiais, agrupamentos,...para dar resposta ás necesidades do alumnado (estas non 

afectan ao currículo). 

Permanencia dun ano máis: medida extraordinaria de atención á diversidade que consiste 

en alongar a escolarización dun alumno/a, coa finalidade de adquirir os obxectivos de ciclo 

ou etapa.       

Redución dun ano na etapa: medida extraordinaria de atención á diversidade que permite 

flexibilizar o período de escolarización obrigatoria cunha reducción máxima dun ano na 

etapa. Polo xeral aplicarase ao alumnado acreditado intelectualmente. 

Pretende o desenvolvemento pleno e equilibrado das capacidades do alumnado 

dende un contexto escolar o máis normalizado posible. 

En calquera caso sempre terá adquirido os obxectivos do ciclo no que se aplique a 

medida e que a medida a tomar é a máis axeitada para o desenvolvemento do seu 

equilibrio persoal e de socialización. 
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14.- TRANSVERSALIDADE. 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías 

da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional 

traballaranse en todas as disciplinas. 

A transversalidade vaise manifestar nun conxunto de actividades que se plasmarán tamén 

na PXA do Centro e que serán de obrigado cumprimento para todos os niveis agás que se 

estipule o contrario. 

Fomentarase a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a 

igualdade de oportunidades e non-discriminación por razón de discapacidade, medidas de 

flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, accesibilidade 

universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas 

que sexan necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida acceder a 

unha educación de calidade en igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, na aula se promoverá o desenvolvemento dos valores que fomenten a 

igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos 

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera 

condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que 

sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 

respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 

respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración polas vítimas do terrorismo, e 

a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas. 
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15.- LIBROS DE TEXTO. 

MATERIA 

 

LIBRO EDITORIAL 

VALORES 

 

SEN LIBRO  

MATEMÁTICAS CINCO EN RAIA. UNIDADES 

DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

SANTILLANA 

LENGUA CINCO EN RAIA. UNIDADES 

DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

SANTILLANA 

LINGUA  GALEGA CINCO EN RAIA. UNIDADES 

DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

SANTILLANA 

CIENCIAS NATURAIS CINCO EN RAIA. UNIDADES 

DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

SANTILLANA 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

CINCO EN RAIA. UNIDADES 

DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

SANTILLANA 

PLÁSTICA 

 

SEN LIBRO  

 

 

16.- PLANS E PROXECTOS. 

Co fin de acadar as competencias básicas, cada centro, dentro do seu Proxecto Educativo, 

incluirá os seguintes plans e proxectos: 

16.1.- PROXECTO LECTOR DE CENTRO. BILIOTECAS ESCOLARES E LECTURA (Artigo18. Título 

3º ) Decreto 105/2014 

A LOMCE destaca a importancia do hábito lector e dos procesos que implican a lectura ó 

longo da vida do neno e futuro adulto.  
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Dentro dos principios xerais do decreto 105/2014 inclúese a “lectura” como un dos puntos 

para acadar a pleno desenvolvemento dos individuos. 

Por todo o exposto, resulta imprescindible establecer un proxecto lector que impulse as 

actividades relativas á promoción e práctica da comprensión lectora prevista nos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación; así como ao grao de adquisición das 

competencias clave correspondentes a cada unha das áreas do currículo e que favoreza a 

súa posta en práctica diaria por todo o profesorado en todas a áreas dun modo eficaz. 

A lectura é un factor esencial do enriquecemento intelectual e constitúe una actividade 

clave na educación por ser un dos principais instrumentos de aprendizaxe, cuio dominio 

abre as portas a novos coñecementos. Un deficiente aprendizaxe lector e una mala 

comprensión abocan aos alumnos ao fracaso escolar e persoal . Por iso, a comprensión 

lectora, ademais de ser un instrumento de aprendizaxe, é un requisito indispensable para 

que o alumno sinta gusto pola lectura. 

A lectura estará presente en tódalas áreas, por iso o fomento da lectura e o 

desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados non so dende as áreas de 

lingua senón a través das actividades específicas de tódalas áreas. 

As sesión de lectura non se orientarán pois a ser una continuación da clase de lingua 

senón como a posta en práctica das súas ensinanzas e servirán para avaliar o nivel de 

comprensión lectora do alumno.  

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e 

intereses do lector. Lese para obter información, para aprender, para comunicarse, para 

divertirse, para vivir outras realidades,… Todas estas finalidades que se terán en conta á 

hora de traballar na aula desenvolvendo estratexias que faciliten ao alumno a súa 

consecución. 

Os obxectivos a conseguir serán por tanto os seguintes: 

a) Espertar e aumentar o interese do alumno pola lectura. 

b) Potenciar a comprensión lectora dende tódalas áreas do currículo. 

c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 
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d) Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de disfrute 

persoal. 

e) Fomentar no alumnado, a través da lectura, una actitude reflexiva e crítica ante as 

manifestacións do entorno.  

d) Usar a biblioteca para a búsqueda de información e aprendizaxe, e como fonte de 
pracer. 
e) Empregar a lectura coma fonte de información e entretemento. 
f) Considerar a lectura unha vía de coñecemento. 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión 

lectora, xa que a través dela se estimula a recreación de sentimentos e sensacións, ao 

mesmo tempo que serve como vehículo de ideas. A automatización dunha boa entoación, 

una correcta pronunciación e una axeitada velocidade lectora son imprescindibles para 

que o lector poda consolidar a comprensión lectora.  

Plans específicos para 1º de Primaria: 

- Espertar interese e gusto pola lectura a través de distintos tipos de textos ( 
contos, rimas, adiviñas, poemas, ...) e diferentes soportes. 

- Aumentar a comprensión lectora e o vocabulario do alumno. 

- Ser capaz de contar unha historia ou expresar a súa idea principal despois de 
escoitala ou lela, traballando deste xeito a competencia lingüística. 

- Potenciar o uso da biblioteca de aula. 

Para iso farase as seguintes actividades: 

- Préstamo de libros da biblioteca de centro. 

- Realización de fichas de lectura. 

- Lectura diaria na aula. 

- Narracións por parte da mestra. 

- Participacion en contacontos e actividades de animación á lectura propostas ao 
curso. 

O tempo de dedicación exclusiva diaria á lectura é de 30 minutos. 
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16.2.- EDUCACIÓN DIXITAL (Artigo19. Título 3º. Decreto 105/2014): 

Artigo 19. 1.  A consellería con competencias en materia de educación promoverá o uso 

das tecnoloxías da información e da comunicación na aula como medio didáctico 

apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

   Dende as aulas de 1º de Educación Primaria, tentaremos, na medida do posible 

contribuír ó uso axeitado das tecnoloxías nesta nova era dixital.  

   Promoveremos o seu uso na casa solicitando axuda para diferentes actividades da aula  

de búsqueda de información para os proxectos que se levarán a cabo. 

17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Realizaránse as actividades que vaian xurdindo durante o curso, ademais de participar 

nas actividades propostas dende o Equipo de actividades extraescolares e 

complementarias, como poden ser: Magosto, Festival de Nadal; Conmemoración do Día 

da Paz; Festa do Entroido; etc. Dicir que estas celebracións, dada a situación actual, 

levaránse a cabo de forma individual en cada titoría ou en conxunto sempre respectando 

o grupo burbulla pero marcando unhas pautas e indicacións comúns para todo o centro 

educativo. 

Este curso, dada a situación excepcional que estamos a vivir, as saídas que faremos 

serán sempre por aula burbulla, na contorna máis próxima e en exterior. Levaremos a 

cabo unha ou dúas saídas por trimestre, se a situación sanitaria nolo permite. Ditas saídas 

aínda están por concretar pero sempre gardarán relación coas aprendizaxes propias deste 

nivel. 
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18.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA. 

a ) Inicio do curso: comprobar que a planificación fíxose de xeito correcto e concrétanse as 

unidades de programación con todo os elementos curriculares prescritivos. 

b)  Ao longo do curso: reorientar continuamente a programación didáctica de xeito 

coordinado co resto do profesorado e órganos de coordinación docente, vindo se a 

programación didáctica é adecuada ao grupo- clase no que se está a impartir. De isto 

derívanse medidas de mellora se fosen precisas. Temos que ter en conta ao alumnado 

para ter unha valoración máis participativa e compartida do proceso de ensinanza/ 

aprendizaxe. 

c) Ao final do curso como xa temos unha mellor visión da programación, realizaremos un estudo: 

Apartado da programación Adecuación a normativa Contextualización. 

   

Ao longo do curso poden xurdir circunstancias que xustifiquen unha modificación da programación 

didáctica. Para reflexalo: 

Apartado da 

programación 

Aspecto que se 

desexa modificar 

xustificación Data proposta de 

modificación. 

    

 

Cando remate  o curso escolar se avaliará a programación tendo en conta se foi adecuada 

en relación ao contexto (alumnado, equipo docente, recursos, …), a súa coherencia e as 

posibles modificacións que parezan necesarias: obxectivos, contidos, estratexias 

metodolóxicas, criterios de avaliación, instrumentos de avaliación, recursos necesarios 
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(son ou non suficientes…) e, tendo en conta se concordou cos restantes documentos 

organizativos do centro. 

Revisarase  se as saídas pedagóxicas foron apropiadas, cumpliron con as expectativas, qué 

foi preciso remodelar, etc. 

Ademáis, é necesaria unha autoavaliación docente que pode responder a unha serie de 

preguntas coma por exemplo:  

-Que porcentaxe de alumnos alcanzou os obxectivos de aprendizaxe de cada unidade? 

- Que é o que mellor funcionou en cada unidade? 

- Que cambiaría no desenvolvemento da unidade cara o vindeiro curso?. Por que? 

-  Que podo mellorar en relación a miña actuación coma mestra? 

 

19.-TITORÍA (Artigo 17. Decreto 105/2014). 

1. A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado, sen 

prexuízo das competencias e da coordinación co departamento de orientación. O 

profesorado titor coordinará a intervención educativa do conxunto do profesorado que 

incida sobre o mesmo grupo de alumnos e alumnas de acordo co que estableza a 

consellería competente en materia de educación, e manterá unha relación permanente 

coa familia, atendendo á conciliación profesional e familiar, co fin de facilitar o exercicio 

dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, 

reguladora do dereito á educación e no artigo 6.1 da Lei galega 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa. 

2. Cada grupo de alumnos e alumnas terá un mestre titor ou unha mestra titora, 

designado/a pola persoa que exerza a dirección, por proposta da xefatura de estudos.  

3. É función das persoas titoras informar regularmente os pais, as nais ou persoas que 

exerzan a titoría legal do seu alumnado sobre o proceso educativo dos seus fillos e fillas. 

Esta información realizarase cunha periodicidade trimestral e recollerá as cualificacións 

obtidas en cada área, así como a información relativa ao seu proceso de integración 

socioeducativa.  
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20.-METODOLOXÍA DE TRABALLO A DISTANCIA 

Ao longo do presente curso se nos vemos na necesidade, dado a situación que estamos a vivir polo 

COVID-19,  de ter que realizar a nosa labor docente de forma telemática,  a metodoloxía a seguir 

sería a seguinte: 

- As actividades serán colgadas na aula virtual do centro á cal ten acceso todo o 

alumnado.  

- Realizar un seguimento do traballo que vai realizando o alumnado e prestar a axuda e 

indicacións necesarias para que poida realizalo de forma satisfactoria.  

- Manter o contacto co alumnado e as familias por medio de chamadas ou 

videoconferencias de forma periódica. 

Ademais estaremos moi pendentes do alumnado con necesidades educativas ou daqueles 

alumnos ou alumnas que se vexan perxudicados/as por esa situación e pola falta de medios 

telemáticos para poder continuar coas aprendizaxes. 

 

 
 
 

21.- ANEXOS. 

Anexo 1 

Rúbrica para avaliar libros, cadernos, fichas, traballo de aula: 

  

Criterios 5 4 3 2 1 0 comentarios 

A)Presentación        

1.Aspecto exterior        

2. Identificación apropiada        

3. Nitidez interior        

B) Contido        
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1. Traballos completos        

2. Fai correccións        

3. Apuntes e notas precisas.        

4.Organización e secuencia lóxica 

dos traballos. 

       

             C) Ortografía        

1. Acentuación        

2. Puntuación.        

3. Escritura correcta de palabras.        

D)Sintaxis.        

            E) Lexibilidade        

TOTAL        

PUNTUACIÓN        

NOTA        

 

LENDA:

5: cumpre máis aló do esperado. 

4: cumpre co solicitado 

3:cumpre pero falta elaboración. 

2: cumpre moi pouco 

1: cumpre o mínimo. 

0: Non cumpre. 
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Anexo 2: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Son fundamentais para valorar o grado de adquisición das competencias básicas e os 

obxectivos fixados. Son criterios a aplicar nas áreas de lengua, lingua, matemáticas, 

ciencias sociais, ciencias naturais e valores. 

 CRITERIOS 

1-Traballo autónomo (aula, 

outros espazos). 

1. Realización sen axuda externa- 

2. Estimación do tempo invertido para resolver unha 

actividade. 

3. Grado de adquisición das aprendizaxes básicas. 

4. Orden e limpeza na presentación. 

5. Caligrafía. 

6. Destrezas. 

7. Revisión do traballo antes de dalo por rematado. 

8. Creatividade. 

9. Actitude ante o traballo. 

10. Grado de concentración e atención. 



 

 

2-Actividades orais e 

escritas. 

1. Valoración da aprendizaxe de contidos. 

2. Valoración dos procesos seguidos e resultados. 

3. Expresión oral do procedemento seguido ao 

resolver unha actividade. 

4. Coherencia e adecuación. 

5. Valoración entre o tempo invertido e o tempo 

necesario para resolver unha actividade. 

6. Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

7. Caligrafía lexible. 

8. Tempo de realización. 

Destrezas. 

3-Actividades relacionadas 

coas TICS. 

1. Tipo de participación (autónomo, sen axuda, con 

axuda). 

2. Grado de elaboración da resposta. 

3. Interés, motivación. 

4. Uso das TICS de xeito responsable e con axuda, 

para buscar información sinxela o resolver unha 

actividade. 

4-Participación, seguimento 

das clases (intervencións 

orais, tipo de resposta, …) 

1. Uso de vocabulario axeitado. 

2. Nivel e calidade das intervencións. 

3. Mensaxe estructurada. 

4. Comportamento. 

5. Esforzo. 

6. Interese. 

7. Atención as intervencións dos/as compañeiros. 

5.- Traballo cooperativo.  1. Grado de comunicación cos compañeiros/as. 

2. Capacidade de traballo cooperativo. 

3. Resolución de conflictos. 

4. Creatividade. 

5. Interese, motivación. 

6. Iniciativa. 

7. Opinión persoal do traballo e como se levou a 

término. 

8. Grado de participación e implicación no traballo 

cooperativo. 



 

 

6- Arquivo de traballo 

individual. 

1. Presentación clara e ordeada. 

2. Calidade dos traballos do alumno. 

 

ANEXO 3: rúbrica para observar e concretar os criterios de calificación en relación as 

actitudes e valores, traballo da aula, hábitos de cooperación, atención, concentración, 

conducta do alumnado a valorar. 

 

RÚBRICA PARA OBSERVAR E CONCRETAR OS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

 

ACTITUDES, VALORES, TRABALLO NA AULA, COOPERACIÓN… 

Grado de desenvolvemento acadado: 

Logrado:4                   Avance inicial:2 

En proceso: 3            Non acadado:1 

 

  

Observacións 

1. Está atento as explicacións da 

mestra. 

  

2. Acepta as correccións do 

mestre e intenta mellorar. 

  

3. Trae o material necesario para 

a clase. 

  



 

 

4. Traballa de forma individual na 

aula. 

  

5. Axuda aos seus compañeiros no 

momento de realizar o seu 

traballo empregando materiais 

de traballo. 

  

6. Axuda aos seus compañeiros en 

caso de necesidade. 

  

7. Cumpre coas tarefas asignadas.   

ATENCIÓN- CONCENTRACIÓN. 

Siempre: 4                                       xeralmente:3 

As veces:2                                        nunca:1 

1. Está atento as explicacións do mestre 

(mira condo fala) 

  

2. Participa de xeito activo na aula.   

3. Sigue a secuencia das actividades.   

4. Constantemente pide que se lle 

repitan as instruccións. 

  

5. Parece non comprender as 

instruccións. 

  

6. Realiza as súas actividades 

sistemáticamente sen distraerse na 

clase. 

  



 

 

7. As súas preguntas ou participacións 

na aula sempre son relacionadas co 

tratado. 

  

8. Demórase ao iniciar as actividades.   

9. Durante a realización da tarefa: 

a. Golpea co lápis. 

b. Move a cabeza ou as pernas. 

c. Realiza outros movementos 

  

10. Se é interrumpido o seu traballo 

cóstalle reinicialo. 

  

11. Remata as súas tarefas no tempo 

establecido. 

  

12. Require constante estímulo para :  

a. Inicialo seu traballo. 

b. Rematar o seu traballo. 

  

13. Se observa unha mellor atención ao: 

a. Inicio da clase. 

b. Medio da clase 

c. Termino da clase. 

  

14. Amósase indiferente ou ausente 

durante a clase. 

  

15. Fatígase.   

ACTITUDES / CONDUCTA. 

Axeitada:3 

Regular:2 

Inadecuada:1 



 

 

1. Segue as indicacións dadas.   

2. Postura ao sentarse.   

3. Linguaxe   

4. Motivacións hacia a actividade.   

5. Interese pola asignatura   

6. Esfórzase   

7. Rinde de acordo as súas capacidades.   

8. Autonomía (logra realizar as 

actividades por si mesmo) 

  

9. Estado de ánimo (alegre, triste, 

preocupado, temeroso, etc). 

  

10. Relacionase axeitadamente coa 

mestra. 

  

11. Relacionase axeitadamente cos 

compañeiros. 

  

12. Control de impulsos (tono de voz, uso 

axeitado de palabras, etc.) 
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1.-INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

 

Para a elaboración e posta en marcha da programación de 2º de Primaria 

seguiranse as directrices da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a 

mellora da calidade educativa (LOMCE) e o Decreto 105/2014, do 4 de 

setembro,polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 
Artigo 2. Principios xerais. 

 
1. A finalidade da educación  primaria é facilitarlles aos  alumnos e ás alumnas   as 

aprendizaxes da expresión e da comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, 

a adquisición de nocións básicas da cultura, os  hábitos  de convivencia, de 

estudo e de traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co fin de 

garantir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa 

personalidade e de preparalos/as para cursar con aproveitamento a educación 

secundaria obrigatoria. 

2. A acción educativa nesta etapa procurará a integración das experiencias e 

aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo. 

3. A etapa de educación primaria forma parte do ensino básico  e,  polo  tanto,  ten 

carácter obrigatorio e gratuíto. 

4. A etapa de educación primaria comprende seis cursos académicos, que se 

cursarán ordinariamente entre os seis e os  doce  anos  de  idade,  e  organízase 

en áreas, que terán un carácter global e integrador. 

Artigo 3. Obxectivos da educación primaria. 

 
A educación primaria contribuirá a desenvolver nos  nenos/as  capacidades que 

lles permitan: 

a) 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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 



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

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

aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a  resolución  pacífica  de  conflitos 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, 

así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

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

non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha  lingua  estranxeira  a  competencia  comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes  sinxelas e 

desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na  resolución  de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

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

situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, 

a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das  tecnoloxías  da  información e da 

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

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o  propio  corpo  e  o  das  demais  persoas, 

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

para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 



personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e  aos  estereotipos sexistas 

e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo- sexual. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto  que  incidan  na prevención 

dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 
 

Artigo 5. Competencias clave. 

 
1. Para os efectos  deste  decreto,  as  competencias  clave  do  currículo  serán  as 

seguintes: 

1. º Comunicación lingüística (CCL). 

 
2. º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CMCT). 

3. º Competencia dixital (CD). 4.º Aprender a aprender (CAA). 

5. º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 
6. º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

(CSIEE). 

7. º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

2. Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística  e 

da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva   no 

currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que permitan 

ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha 

competencia ao mesmo tempo. 

 
 
 

Artigo 8. Organización. 



1. Nesta etapa educativa as disciplinas agrúpanse en tres bloques: troncais, 

específicas e de libre configuración autonómica. 

2. Dentro do bloque de disciplinas troncais, os alumnos e as alumnas deben 

cursar en cada un dos cursos as seguintes áreas: 

a) Ciencias da natureza. 

 
b) Ciencias sociais. 

 
c) Lingua castelá e literatura. 

 
d) Matemáticas. 

 
e) Primeira lingua estranxeira. 

 
3. Do bloque de disciplinas específicas, os alumnos e as alumnas deben cursar 

en cada un dos cursos as seguintes áreas: 

a) Educación física. 

 
b) Relixión, ou Valores sociais e cívicos, a elección de  pais,  nais  ou  das  

persoas que exerzan a titoría legal. 

c) Educación artística. 

 

 
A organización no curso de segundo no curso 2021-22 é: 

Mª Yolanda Valencia García (Titora de 2º A) 

Miriam Iglesias Fernández (Titora de 2º B) 

 
 

2..-ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE AVALIABLES E CONTRIBUCIÓN AO 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

LGB. 1.5.3. Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e 

valora o seu uso fóra dela. 

LGB 2.3.2. Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada. 

LCB 1.1.1 Expresa de forma global sentimentos, vivencias e opinións. 

LCB 2.1.1. Le en voz alta, con pronunciación e entoación axeitada, diferentes tipos de textos 

moi sinxelos, apropiados á súa idade. 

LCB 2.2.1. Identifica o tema dun texto sinxelo. 

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da área. 



EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas observadas. 

VSCB2.1.3.Emprega a linguaxe para comunicar afectos e emocións con amabilidade. 

 
 
 
 

COMPETENCIA CLAVE: MATEMÁTICA Y EN CIENCIA Y TECNOLOXÍA 

MTB 2.1.1. Le, escribe e ordena números ata o 999. 

MTB 2.3.1. Realiza cálculos numéricos coas operación da suma e resta na resolución 

de problemas contextualizados. 

CNB4.1.2. Reduce, reutiliza e recicla residuos na escola. 

 
 
 
 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

LGB 3.5.1. Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade. 

LCB 1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita, espera de quendas 

LCB 1.5.1. Comprende, de forma global, a información xeral dun texto oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. 

LCB 3.1.2. Presenta os seus traballos con caligrafía clara e limpeza, evitando riscos. 

MTB 5.1.1.Rexistra e interpreta datos en representacións gráficas. 

MTB 1.2.1. Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo limpo, claro e ordenado  
no caderno e en calquera aspecto que se vaia traballar na área de Matemáticas. 

CSB1.1.1.Fai conxecturas, predicións e recolle inormación a través da observación e 
experimentación iniciándose no emprego das TIC e outras fontes directas e indirectas, 
selecciona a información relevante e a organiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica. 



 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

 
 
 
 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
LCB 5.5.1. Crea, con axuda, sinxelos textos literarios (contos, poemas) a partir de pautas e 

modelos dados. 

MTB 2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando 

as operación empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 

CNB1.1.1.Manifesta certa autonomía na observación e na planificación de accións e tarefas e 

ten iniciativa na toma de decisións. 

VSCB1.3.1. Asume as súas responsabilidades durante a colaboración. 

VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación durante a colaboración. 

VSC2.4.2. Identifica necesidades dos compañeiros e compañeiras, resalta as súas calidades 

e emite cumprimentos. 

 
 
 
 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

LGB 1.4.1 Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, 

sen interromper. 

CNB1.2.1.Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os 

compañeiros/as, o material e as normas de convivencia. 
CSB1.2.1. Participa en actividades individuais e de grupo adoitando un comportamento responsable, 

construtivo e solidario, valorando o esforzo e o coidado do material. 

EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas. 

EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución dun 

fin colectivo. 
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VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais. 

 
 
 
 

COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA CONCIENCIA E EXPRESIÓN 
CULTURAL 

LGB1.5.3.Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora 
o seu uso fóra dela. 



COMPETENCIA CLAVE: COMPETENCIA DIXITAL 

CNB5.2.2. Emprega o ordenador de forma guiada e fai un bo uso. 

 

3.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTANDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE: 

OBXECTIVOS,CONTIDOS DESENVOLVIDOS E TEMPORALIZACIÓN. 

 
 

ÁREA : CIENCIAS DA NATUREZA 

B L O Q U E  
 

ESTÁNDARES 

 
O B X. 

 
 

CONTIDOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

C.C 

 
1º 

TRIM 

 
2º 

TRIM. 

 
3º 

TRIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía 
na observación e na planificación de 
accións e tarefas e ten iniciativa na 
toma de decisións. 

 

b e h i j 
B1.1. Iniciación á actividade científica. 
B1.2. Realización de proxectos con guía 
na súa estrutura e presentación de 
resultados. 
B1.3. Busca guiada  de  información en 

internet e noutros soportes. 
B1.4. Elaboración guiada de textos 
escritos básicos, murais, paneis, 
esquemas ou presentacións para 
recoller conclusións. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

CNB1.2.1.Utiliza estratexias para 
traballar de forma individual e en equipo 
e respecta os  compañeiros/as, o 
material e as normas de convivencia. 

a b c m B1.5. O traballo cooperativo. 
B1.6. Iniciación ás técnicas de traballo. 

Recursos e técnicas de traballo 
intelectual. 
B1.7. Hábitos de traballo, esforzo e 

responsabilidade 

 
X 

 
X 

 
X 

 
CAA 
CMCCT 
CSC 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
CNB2.1.1 Identifica e describe as 
partes do corpo humano e compárao 
co doutros seres vivos. 

 
 

b e d h 

 

B2.1. Identificación e observación 
das partes do corpo humano. 
B2.2. Relación co medio e co seu 

contorno 

 
 

X 

   
 

CMCCT 
CCL 
CSC 

CNB2.2.2.Relaciona o exercicio físico, o 
descanso e a adecuada alimentación coa 
propia saúde. 

a b d h k 
m 

B2.6. Hábitos saudables: alimentación, 
hixiene, exercicio físico e descanso. 
B2.7. Hábitos de prevención de 

enfermidades e de accidentes no seu 
contorno e identificación de 
comportamentos apropiados de 
actuación cando se producen. 

 
 

X 

   
 

CMCCT 
CSC 



 
 
 
 
 

 
3 

 
 

CNB3.2.1. Nomea e clasifica, con criterios 
elementais a partir da observación, seres 
vivos do seu contorno adoptando hábitos de 
respecto. 

 
b c e h i 
j l 
m o 

B3.3. Observación dun animal ou 
dunha planta no seu medio natural ou 
reproducindo o medio na aula, 
empregando diferentes  soportes: orais, 
escritos, gráficos, informáticos, 
fotográficos... 
B3.4. Rexistro elemental da 

observación e do contraste de datos 
entre os compañeiros/as. 
B3.5. Valoración  da 

responsabilidade no coidado  de 
plantas e animais domésticos. 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

  
 
 

 
CMCCT 
CCL 
CSC 



 

   B3.6. Respecto polos seres vivos do 
contorno. 

    

 
 
 
 
 
 

4 

CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da 
auga na escola. 

 
a 
b 
e 
g 
h 

B4.1. Recoñecemento da presenza 
da auga e do aire no medio físico. 
B4.2. Uso responsable da auga e 
valoración da importancia do aire 
limpo para a vida. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
CMCCT 
CSC 
CC 

CNB4.1.2.Reduce, reutiliza e recicla residuos na 
escola. 

 
B4.3. Tarefas de redución, 
reutilización e reciclaxe na escola e 
no seu contorno próximo. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
CMCT 
CSC 
CSIEE 

 
 
 

 
5 

. 
CNB5.2.2.Emprega o ordenador de forma guiada 
e fai un bo uso. 

a 
b 
h 
i 

 
B5.4. Identificación dos compoñentes 
básicos dun ordenador. 
CNB5.5 Coidado dos recursos 

informáticos. 

  
 

X 

 
 

X 

 
CMCCT 
CD 
CCL 

 
 
 
 

 
 
 

ÁREA : CIENCIAS SOCIAIS 

B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
 

ESTÁNDARES 

 
O 
B 
X. 

 
 

CONTIDOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

C.C 

 
1º 

TRIM. 

 
2º 

TRIM. 

 
3º 

TRIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 

 
CSB1..1.1. Fai conxecturas, predicións e recolle 
información a través da observación e 
experimentación iniciándose no emprego das TIC 
e outras fontes directas e indirectas, selecciona a 
información relevante e a organiza, obtén 
conclusións sinxelas e as comunica. 

 
 
 

 
b 

d 
e 
h 
i 

B1.1.O establecemento de 
conxecturas, de predicións e, a 
observación,  e  experimentación como 
procesos  básicos  que favorecen a  
Iniciación  ao coñecemento 
 científico. 
B1.2.Propostas de traballo  que xurdan 
dunha situación problema, 
acontecemento ou inquietude da 
contorna que os rodea, que  supoña un 
proceso de investigación e acción por 
parte do alumnado e facilite o proceso 
de autorregulación de aprendizaxes. 
B1.3.Introdución no uso das TIC e 

outras fontes (directas e indirectas) 
para obter información, analizala, 
organizala, documentar o proceso 
mediante o uso do cartafol e a 
comunicación das conclusións. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

 
CAA 
CCL 
CD 
CMCCT 



 CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de 
grupo adoitando un comportamento responsable, 
construtivo e solidario, valorando o esforzo e o 
coidado do material. 

 B1.5.O traballo en equipo. 
B1.6.Iniciación na creación e  o  uso 
de hábitos e técnicas de estudo 
B1.7.Valoración do esforzo e coidado 
do material. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
CSC 
CAA 



   B1.8.A cooperación e  o  diálogo como 
valores  democráticos  e recursos 
básicos na resolución pacífica de 
conflitos 

    

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da  
área. 

 

h 
0 

 
B1.9.Utilización da terminoloxía 
propia da área. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

CCL 
CMCCT 
CSC 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

CSB2.5.3.Coñece e leva á práctica accións 
positivas para a potección do medio natural. 

a 
h 
e 
o 

. B2.3.A paisaxe natural. O coidado e 
a contaminación. Tipos de paisaxes. A 
paisaxe natural que nos rodea. 
Tipos de paisaxe e a súa 
conservación. Observación de 
diferentes tipos de paisaxe (a través 
de fotos, de imaxes da web, libros), 
comparación e identificación do tipo 
de paisaxe que corresponde ao 
contexto no que vive 

 
 
 

X 

   
 

CMCCT 
CCL 

CSB2.8.1.Elabora un esbozo do plano do barrio 
no que esté situada a escola e deseñar posibles 
itinerarios de aceso dende a súa casa. 

 
h 
e 

 
B2.6.Orientacións espaciais, nocións 
básicas que lle permitan orientarse nun 
debuxo ou nun plano sinxelo da 
contorna máis próxima 

 
 

X 

   
 

CMCCT 
CAA 
CSIEE 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

CSB3.1.1.Describe a organización social da 
contorna máis próxima e as súas formas de 
goberno e diferencia entre que é unha localidade e 
un municipio. 

 
a 
c 
h 
o 

 
. 
B3.1.Quen     goberna     a túa 

localidade? O Concello e os seus 
servizos básicos. O exercicio  activo da 
cidadanía 

  
 

X 

 
 

X 

 
 
 

CSC 
CCL 

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que 
desempeñan algúns dos servizos do Concello. 

  
X 

 
X 

CSB3.4.1. Amosa unha actitude de aceptación e 
respecto ante as diferenzas individuais nos grupos 
aos que pertence e cos que convive, nos xogos e 
nas tarefas escolares. 

a 
h 
d 

 
. B3.2.A pertenza a grupos sociais da 
localidade: deportivos, recreativos, 
culturais 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CSC 

CSB3.8.1. Explica as normas básicas viarias que 
ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa 
nos medios de transporte. 

a 
h 
n 

 
B3.6.Seguridade viaria como persoas 
viaxeiras e peóns ou peoas 

  
 

X 

 CSC 
CCL 
CAA 

 
 
 

 
4 

 
 

CSB4.3.1Ordena cronoloxicamente distintas 
secuencias que indican a evolución no tempo de 
obxectos, persoas, feitos ou acontecementos 
sobre os que se investigou. 

 
 
 

h 
g 

B4.3.Toma de conciencia do paso do 
tempo investigando sobre a evolución 
dalgún elemento do espazo próximo 
(os medios de transporte,os medios de 
comunicación, a escola como 
institución, a evolución dalgún 
aparello), realizando unha árbore 
xenealóxica dunha persoa, 
ordenando os feitos máis importantes 
da súa vida, da familia, da súa 
contorna. 

   
 
 

 
X 

 
 
 

CMCCT 
CSC 



ÁREA : LINGUA CASTELÁ E LITERATURA  

B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
 

ESTÁNDARES 

 
O 
B 
X. 

 
 

CONTIDOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

C.C 

 
1º 

TRIM. 

 
2º 

TRIM. 

 
3º 

TRIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimentos, 
vivencias e emocións. 

 
 

a 
c 
d 
e 

 
B1.1. Estratexias e normas básicas 
para o intercambio comunicativo: 
participación; escoita; respecto á 
quenda de palabra; respecto polos 
sentimentos, ideas e coñecementos dos 
e das demais 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

CCL 
CAA 
CSC 

 
LCB1.1.2.Aplica as normas socio-comunicativas: 
escoita, espera de quendas. 

 
CCL 
CAA 
CSC 

 
LCB1.3.1.Participa activamente en diversas 
situacións de comunicación: 
-diálogos 
-exposicións orais guiadas, con axuda, cando 
cumpra, de tecnoloxías da información e a 
comunicación 

 
 

a 
b 
e 

 
B1.3. Participa en situacións de 
comunicación, espontáneas e dirixidas, 
utilizando unha secuencia lineal 
sinxela. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSEE 

 
LCB1.5.1.Comprende, de forma global, a 
información xeral dun texto oral sinxelo de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. 

 
b 
d 
e 
i 

 
B1.5. Comprensión global de textos 
orais de diversa tipoloxía e procedentes 
de diversas fontes (produción 
didáctica, gravacións, medios de 
comunicación).. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 
CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
LCB2.1.1.Le en voz alta, con pronunciación e 
entoación axeitada, diferentes tipos de textos moi 
sinxelos, apropiados á súa idade 

 
 

b 
e 

 
B2.1. Lectura de distintos tipos de 
texto: próximos á súa experiencia. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 

LCB2.2.1.Identifica o tema dun texto sinxelo.  
e 

B2.2. Comprensión de textos de 
diversa tipoloxía, adecuados á súa 
idade utilizando a lectura como medio 
para ampliar o vocabulario 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
CCL 
CAA 

 
LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as súas 
preferencias lectoras. 

 
 

e 

 
 

B2.4. Gusto pola lectura. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 



 

 LCB3.1.1.Escribe, con axuda, en diferentes 
soportes, textos sinxelos propios da  vida  cotiá, do 
ámbito escolar e social, atendendo á forma da 
mensaxe e a súa intención comunicativa e 
respectando as normas  gramaticais  e ortográficas 
básicas: cartas, folletos informativos, noticias, 
instrucións, receitas, textos literarios.. 

 
 

b 
e 
m 

B3.1. Produción de textos para 
comunicar coñecementos, 
experiencias e necesidades: con 
diferentes formatos (descritivos, 
narrativos, dialogados) e intencións 
comunicativas (informativos,  literarios e 
prescritivos) 
B3.2. Cohesión do texto: mantemento 
do tempo verbal, puntuación. 
B3.3. Aplicación das normas 
ortográficas axeitadas ao nivel. 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 

CCL 
CD 
CAA 

 

3 
     

 LCB3.1.2.Presenta os seus traballos con 
caligrafía clara e limpeza, evitando riscos,etc 

b 
e 
m 

B3.4. Produción de textos 
 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
CCL 
CAA 

  
LCB4.3.1.Utiliza os signos de puntuación e as 
normas ortográficas propias do nivel e as aplica á 
escritura de textos sinxelos. 

 
 
 

b 
e 

B4.6. Ortografía: utilización das  regras 
básicas de ortografía e puntuación. 

  

X 

 

X 

 

 

4 

 B4.8. As relacións gramaticais 
Recoñecemento e explicación reflexiva 
das relacións que se establecen entre 
o substantivo e o resto dos 
compoñentes do grupo nominal 

  
CCL 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
LCB4.4.3.Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias 

  
LCB5.5.1.Crea, con axuda, sinxelos textos 
literarios(contos, poemas) a partir de pautas ou 
modelos dados 

 
 

b 
e 

 

B5.5 Creación de textos literarios en 
prosa ou en verso: contos, poemas, 
adiviñas, cancións, e teatro 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

CCL 
CAA 
CSIE 
E 
CCEC 

5       

  
LCB5.7.1.Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos literarios 
axeitados á súa idade. 

 
 

d 
e 

B5.7. Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios 

  
 

X 

 
 

X 

 
CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

 
 
 
 

ÁREA : LINGUA GALEGA E LITERATURA 

B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
 

ESTÁNDARES 

 
O 
B 
X. 

 
 

CONTIDOS 

TEMPORALIZACIÓN 
 

C.C 

 
1º 

TRIM. 

 
2º 

TRIM. 

 
3º 

TRIM 



 LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais 
sinxelos ante a clase e responde a preguntas 
elementais sobre o seu contido. 
LGB1.4.1.Atende as intervencións dos e das 
demais, en conversas e exposicións, sen 
interromper. 

 
a 
b 
c 
e 
o 

B1.3. Comprensión e produción de 
textos orais moi sinxelos para aprender 
e para informarse, tanto os producidos 
con finalidade didáctica como os de 
uso cotián (breves exposicións ante a 
clase, conversas sobre contidos de 
aprendizaxe e 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 
CSIEE 
CA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

  explicación sobre a organización do 
traballo 

    

LGB1.4.1.Atende as intervencións dos e das 
demais, en conversas e exposicións, sen 
interromper. 

 

a 
c 
e 
o 

B1.4. Actitude de escoita adecuada 
nas diferentes situacións 
comunicativas cotiás (conversas e 
exposicións orais) e respecto polas 
opinións de quen fala, sen 
interrupcións inadecuadas 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 
CSC 

LGB1.5.2.Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais. 

 
 

a 
c 
d 
e 
o 

B1.5. Participación e cooperación nas 
situacións comunicativas da aula 
(peticións, anuncios, ordes, 
explicacións sinxelas, avisos, 
instrucións, conversas ou pequenas 
narracións), con respecto das normas 
que rexen a interacción oral (quendas 
de palabra, mantemento do tema, 
mostra de interese, mirar a quen fala  e 
actitude receptiva de escoita) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.5.3.Utiliza a lingua galega en calquera 
situacion de comunicación dentro da aula e 
valora o seu uso fóra dela. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
CCL 
CSC 
CCEC 

LGB1.6.1.Usa fórmulas de tratamento adecuadas 
para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e solicitar axuda. 

 
a 
b 
e 

B1.6. Uso de fórmulas sinxelas de 
tratamento adecuadas para saudar, 
despedirse, presentarse, felicitar, 
agradecer, escusarse e  solicitar axuda. 
. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 
CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

LGB2.1.3.Localiza información en textos 
vinculados á experiencia, tanto os producidos con 
finalidade didáctica como os de uso cotián 
(folletos, descricións, instrucións e explicacións) 

 
b 
e 
I 
j 
o 

B2.3. Localización de información en 
textos para aprender vinculados á 
experiencia, tanto en textos 
producidos con finalidade didáctica 
como nos de uso cotián (folletos, 
descricións, instrucións e 
explicacións) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 
CD 
CSC 

 
LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, coa 
velocidade adecuada. 

 
a 
b 
e 

B2.5. Lectura guiada de textos 
sinxelos adecuados aos intereses 
infantís para chegar progresivamente 
á expresividade e autonomía lectoras. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 

 
 

LGB2.7.2.Explica, dun xeito moi sinxelo, as súas 
preferencias lectoras. 

 
a 
b 
e 
m 
o 

 
. B2.10. Desenvolvemento da 
autonomía lectora, da capacidade de 
elección de temas e de textos e de 
expresión das preferencias persoais, 
así como a apreciación do texto literario 
como recurso de  gozo persoal. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE 



 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
L GB3.3.1.Usa de xeito guiado , programas 
informáticos de procesamento de texto. 

 
b 
d 
e 
i 
j 

 
 

B3.7. Iniciación á utilización de 
programas informáticos de 
procesamento de textos. 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 
CD CAA 
CSIEE 

LG B3.5.1. Presenta os textos seguindo as 
normas básicas de presentación establecidas: 
disposición no papel, limpeza e calidade 
caligráfica. 

 
 

a 
b 
e 
i 

B3.9. Interese polo coidado e a 
presentación dos textos escritos e 
respecto pola norma ortográfica. B3.10. 
Interese polos textos escritos como 
medio de aprendizaxe, como medio de 
comunicación de experiencias, de 
regulación da convivencia e de 
expresión creativa. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

CCL 
CD 
CAA 

 

 
4 

LGB4.2.1. Coñece de forma xeral as normas 
ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu valor 
social e a necesidade de cinguirse a elas. 

 
 

b 
e 

 
 

B4.3. Coñecemento das normas 
ortográficas máis sinxelas. 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 
CCL 
CSC 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
5 

 
LGB5.1.1. Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo 
diversos textos literarios: breves contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de 
sorte. 

 
b 
d 
e 
o 

LGB5.1. Recreación e reescritura moi 
sinxela, usando modelos, de diversos 
textos literarios (narrativos ou 
poéticos): breves contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, 
cantigas e xogos de sorte. 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
CCL 
CAA 
CCEC 

LGB5.1.2.Valora os textos da literatura galega 
como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

 
B5.2. Valoración e aprecio do texto 
literario galego como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento 
da nosa cultura e como recurso de 
gozo persoal 

 
 

CCL 
CCEC 

 
 
 
 

ÁREA: MATEMÁTICAS 

B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
 

ESTÁNDARES 

 
O 
B 
X. 

 
 

CONTIDOS 

TEMPORALIZACIÓN  
C.C 

 
1º 

TRIM. 

 
2º 

TRIM. 

 
3º 

TRIM 

 MTB1.2.1.Desenvolve e amosa actitudes axeitadas 
para o traballo limpo, claro e ordenado no caderno 
e en calquera aspecto que se vaia traballar na área 
de Matemáticas. 

b 
g 

B1.2. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver  actitudes 
apropiadas e afrontar as dificultades 
propias do traballo científico. 

x x x  
CMCT 
CAA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 

MTB2.1.1.Le, escribe e ordena números ata o 999 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
e 
g 

 
 

B2.1. Números naturais ata o 999. B2.2. 
Nome e grafía dos números  ata o 999. 
B2.3. Equivalencias entre os elementos 
do sistema de numeración decimal: 
unidades,  decenas  e centenas B2.5. 
Identifica o número anterior e o seguinte 
a un dado. 

x x x  
 

CMCT 
CCL 

MTB2.1.2.Identifica o valor de posición das cifras 
en situacións e contextos reais. 

B2.3. Equivalencias entre  os elementos 
do sistema de numeración decimal: 
unidades,  decenas  e centenas 
B2.4. O sistema de numeración 
decimal: valor de posición das cifras. 

x x x  
 

CMCT 
CAA 

MTB2.1.3.Realiza correctamente series tanto 
ascendentes como descendentes. 

 
B2.8. Construción de series 
ascendentes e descendentes 

x x x  
CMCT 
CAA 

MTB2.3.1.Realiza cálculos numéricos coas 
operacións de suma e resta na resolución de 
problemas contextualizados. 

 
 
 

 
b 
g 

. B2.12. Iniciación no 
desenvolvemento de estratexias 
persoais de cálculo mental. 
B2.13. Gusto pola presentación 
ordenada e limpa dos cálculos e dos 
resultados. 

x x x  
 

CMCT 
CAA 

MTB2.3.3.Resolve operacións con cálculo mental.  

B2.14. Cálculo de sumas e restas con 
levadas. 

x x x  

CMCT 
CAA 

MTB2.4.2.Reflexiona sobre o procedemento 
aplicado á resolución de problemas: revisando as 
operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto. 

 
 

. B2.21. Resolución de problemas da 
vida cotiá. 

x x x  

CMCT 
CSIEE 
CAA 

 
 
 

 
3 

MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das diferentes 
moedas e billetes do sistema monetario da Unión 
Europea utilizándoas tanto para resolver problemas 
en situaións reais como figuradas. 

 
 
 

 
b 
g 

 
B3.8. O sistema monetario da Unión 
Europea. Unidade principal: o euro. 
Valor das diferentes moedas e billetes. 
B3.9. Manexo de prezos de artigos 
cotiáns 
B3.10. Equivalencias entre moedas e 
billetes. 

x x x  
CMCT 
CAA 
CSC 

 
MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de 
medida. 

 

. B3.11. Resolución de problemas de 
medida. 

x x x  
CMCT 
CAA 



 

 
 
 
 

 
4 

MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de 
polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

 
 
 

 
b 
g 

B4.3. Identificación comparación e 
clasificación de figuras planas en 
obxectos e ámbitos cotiáns: triángulos, 
cuadriláteros, circunferencias,  círculos e 
cadrados. 
B4.4. Tipos de triángulos: equilátero, 
isóscele e escaleno. 

x x x  
 
 

 
CMCT 
CAA 

MTB4.3.1.Recoñece corpos con formas cúbicas e 
esféricas en obxectos do entorno inmediato. 

 

B4.6. Identificación de corpos 
xeométricos en obxectos e ámbitos 
cotiáns: prisma, pirámide,  cono, cilindro 
e esfera. 

x x x 

 
 

5 

LGB5.1.2.Valora os textos da literatura galega 
como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

 
 

b 
g 

 
B5.1. Interpretación de diferentes 
gráficos: de barras, de barras dobres, de 
pictogramas e estatísticas. 
B5.2. Utilización de técnicas para a 
recollida e ordenación de datos en 
contextos familiares e próximos 

x x x  
 

CMCT 
CAA 

 
 

ÁREA: PLÁSTICA  

B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
 

ESTÁNDARES 

 
 

O 
B 
X. 

 
 

CONTIDOS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
 

C.C 

1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 

EPB1.2.1. Usa termos sinxelos e adecuados para 
comentar as obras plásticas observadas. 

 
 
 

 
e 
j 

B1.3. Observación comentario da obra 
plástica e visual no contexto, en 
exposicións e en museos. 
B1.4. Curiosidade por descubrir as 
posibilidades artísticas que ofrece o 
contexto. Identificación de nomes da 
profesión artística. 
B1.5. Descrición de imaxes presentes 
no contexto. 
B1.6. Exploración dos elementos 
plásticos nas imaxes (ilustracións, 
fotografías, cromos, carteis, logos etc.). 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
CCL 

CCEC 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, o 
pegado, o pintado etc. 

 
 
 

j 

 
 

B1.11. Experimentación con ferramenta 
nas actividades plásticas e con diversos 
soportes 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 

CCEC 
CAA 

 

 EP2.7.1. Coida o material e respecta as normas 
preestablecidas 

 
 

a 

. B2.9. Interese por usar axeitadamente 
e de maneira progresiva os 
instrumentos, os materiais e os espazos. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 

CSC 

 



 

2  j B2.10. Satisfacción coa  manipulación 
e a exploración dos materiais. 

    

 
 

 EP2.8.1. Amosa interese polo traballo individual e 
colabora no grupo para a consecución dun fin 
colectivo. 

 
 
 

a 
j 
c 

B2.11. Interese  polo  traballo individual 
e colectivo confiando nas posibilidades 
da produción artística. B2.12. Respecto 
polas contribucións dos compañeiros  e 
das compañeiras, e disposición para 
resolver as diferenzas 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

 
 
 

CSC 

 
 
 
 

ÁREA: VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  

B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
 

ESTÁNDARES 

 
 

O 
B 
X. 

 
 

CONTIDOS 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
 

C.C 

1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º 
TRIM 

 
 
 
 
 

 
1 

VSCB1.2.4. Expresa, respondendo a preguntas de 
persoas adultas, os  seus  sentimentos, necesidades 
e dereitos, á vez que respecta os  dos e das demais 
nas actividades cooperativas. 

 
 
 

 
a 
m 

 
 

B1.2. As emocións. Identificación, 
recoñecemento, expresión e 
verbalización. Asociación pensamento- 
emoción. 
B1.3. O autocontrol. A regulación 
sentimentos. As estratexias 
reestruturación cognitiva 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
x 

 
 
 

 
CSC 

CSIEE 

VSCB1.2.3.Realiza un adecuado recoñecemento e 
identificación das súas emocións. 

VSCB1.3.1.Asume as súas responsabilidades 
durante a colaboración. 

 
 

b 

B1.4. A responsabilidade. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e ás 
demais persoas. A realización 
responsable das tarefas escolares. A 
motivación. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

CSC 
CSIEE 

VSCB1.4.2. Toma iniciativas  de actuación durante 
a colaboración. 

 
 

b 
m 

B1.5. A autonomía persoal e a 
autoestima. Seguridade nun mesmo e 
nunha mesma, iniciativa, autonomía 
para a acción, confianza nas propias 
posibilidades. A toma de decisións 
persoal meditada. Tolerancia á 
frustración. 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 

CSC 
CSIEE 



 
 
 

2 

VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para comunicar 
afectos e emocións con amabilidade. 

 
 
 

m 

B2.1. As  habilidades  de comunicación. 
A percepción e o emprego do espazo 
físico na comunicación. Os elementos 
da comunicación non verbal que 
favorecen o diálogo: ton de voz e 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

CCL 

 



 

   maneira    de falar. 
diferentes contextos. 

Adecuación a    CSC 

VSCB2.5.2.Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no  intercambio de 
afecto e a confianza mutua. 

 
 

c 
m 

B2.6. As condutas solidarias. A 
disposición de apertura cara aos 
demais: compartir puntos de vista e 
sentimentos. As dinámicas de cohesión 
de grupo. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

CSIEE 

VSCB2.4.2.Identifica necesidades dos seus 
compañeiros e compañeiras, resalta as súas 
calidades e emite cumprimentos. 

 

a 

B2.4. O respecto, a tolerancia e a 
valoración das demais persoas. As 
diferenzas culturais. Análise de 
situacións na escola e fóra dela que 
producen sentimentos 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

CSC 
CSIEE 

 
 
 

3 

VSCB3.1.2.Pon de manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais. 

 
 

b 

 

 
m 

B3.1. Aplicación dos valores cívicos  en 
situacións de convivencia no contorno 
inmediato (familia, centro escolar, 
grupo, amizades, localidade). 
Desenvolvemento de actitudes de 
comprensión e solidariedade. 
Valoración do diálogo para solucionar 
os conflitos de intereses en relación 
coas demais persoas. 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 

CSC 
CSIEE 

VSC3.2.1.Amosa boa disposición a  ofrecer  e  
recibir axuda para a aprendizaxe. 

 
 
 
 

 
b 

B3.3. A interdependencia e a 
cooperación. A interdependencia 
positiva e a  participación  equitativa. As 
condutas solidarias. A aceptación 
incondicional do outro.  A  resolución de 
problemas en colaboración. 
Compensación de carencias dos  e  das 
demais. A disposición de apertura cara 
ao outro, compartir puntos de vista e 
sentimentos. 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 

CAA 
CSIEE 
CSC 

VSCB3.3.2.Pon en práctica procesos de razoamento 
sinxelos para valorar se determinadas conductas son 
acordes coas normas  de convivencia escolares. 

 
 
 

a 

B3.5. Elaboración de normas de 
convivencia da aula e do centro 
positivas, facilitadoras  e  asumidas polo 
grupo e pola comunidade. Valoración 
da necesidade de normas compartidas     
que     regulan a 
convivencia frutífera no ámbito social. 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

CSC 
CSIEE 



 

3.1 . Procedementos e instrumentos de avaliación para cada estandar de aprendizaxe 
 
 
 

 
CIENCIAS DA NATUREZA 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTIDOS 

TEMP 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

1  
CNB1.1.1. Manifesta certa autonomía na 
observación e na planificación de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. 

30%  
x 

 
X 

 
x 

 
 
 
 

 
Observación directa do 
traballo diario, recollendo os 
resultados nunha lista de 
control. 

 
Realización de probas orais 
correspondentes a cada 
unidade de coñecemento. 

 
Seguimento e corrección do 
traballo de aula. 

 
Participa activamente nas 
actividades, tanto 
individuais como grupais, 
colaborando e respectando 
aos compañeiros/as. 

 
 
 
 
 
 

 
Avaliación continua, poñendo 
especial atención en: 
1.-Participación activa nas 
actividades de aprendizaxe. 
2.-A iniciativa na toma de decisións e 
o espírito solidario e colaborador. 
3.-O respecto polas normas de 
convivenia do centro e da aula. 

CNB1.2.1.Utiliza estratexias para traballar de 
forma individual e en equipo e respecta os 
compañeiros/as, o material e as normas de 
convivencia. 

 
x 

 
X 

 
x 

2 CNB2.1.1 Identifica e describe as partes do 
corpo humano e compárao co doutros seres 
vivos. 

25%   x Utiliza o vocabulario 
adquirido sobre o corpo 
humano nos seus traballos 
de clase. 
Identifica e practica hábitos 
saudables de hixiene, 
descanso, 
exercicio e alimentación. 

CNB2.2.2.Relaciona o exercicio físico, o 
descanso e a adecuada alimentación coa propia 
saúde. 

  x 

4 CNB4.1.1. Valora e aplica usos responsables da 
auga na escola. 

10% x X x Explica a importancia de 
reutilizar e reciclar 
materiais para protexer o 
medio natural e describe 
formas de facelo. 

CNB4.1.2.Reduce, reutiliza e recicla residuos na 
escola. 

x X x 

5 CNB5.2.2.Emprega o ordenador de forma guiada 
e fai un bo uso. 

10%  X x Utiliza, coa axuda dun 
adulto, o ordenador como 
fonte de información e 
como procesador. 



 
 

CIENCIAS SOCIAIS 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP. 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

1 CSB1..1.1. Fai conxecturas, predicións e 
recolle información a través da observación e 
experimentación iniciándose no emprego das 
TIC e outras fontes directas e indirectas, 
selecciona a información relevante e a 
organiza, obtén conclusións sinxelas e as 
comunica. 

50% x X x  Elabora documentos sinxelos 
sobre temas do seu medio 
con intención comunicativa, 
intentando reflectir neles os 
coñecementos que adquiriu. 
Presenta os seus traballos 
curiosos e limpos. 

 
 
 
 
 

 
Avaliación continua, 
poñendo especial 
atención en: 

1.-Participación activa 
nas actividades de 
aprendizaxe. 

2.- A iniciativa na toma de 
decisións e o espírito 
solidario e colaborador. 

3.- O respecto polas 
normas de convivencia do 

centro e da aula. 

      
Observación directa do 
traballo diario, recollendo os 
resultados nunha lista de 
control. 

 
Realización de probas orais 
correspondentes a cada 
unidade de coñecemento. 

 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e 
de grupo adoitando un comportamento 
responsable, construtivo e solidario, valorando 
o esforzo e o coidado do material. 

x X x 
Participa activamente nas 
actividades, tanto 
individuais como 
grupais,colaborando  e 
respectando aos 
compañeiros/as. 

      Seguimento e corrección do 
traballo de aula. 

 

 
 

 
    

CSB1.4.1. Identifica a terminoloxía propia da 
área. 

x X x  Utiliza con precisión o 
vocabulario adquirido para 
realizar os seus traballos de 
clase. 

2 CSB2.5.3.Coñece e leva á práctica accións 
positivas para a potección do medio natural. 

20% x    Identifica as conductas 
persoais que contribúen á 
conservación e mellora do 
seu entorno. 

 CSB2.8.1.Elabora un esbozo do plano do 
barrio no que esté situada a escola e deseñar 
posibles itinerarios de aceso dende a súa 
casa. 

 x    Segue itinerarios sinxelos 
en espacios coñecidos 
empregando planos. 

3 CSB3.1.1.Describe a organización social da 
contorna máis próxima e as súas formas de 
goberno e diferencia entre que é unha 
localidade e un municipio. 

20%  X   Identifica as principais 
institucións da súa 
localidade e sinala algunha 
das súas funcións. 



CIENCIAS SOCIAIS 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP. 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

       

CSB3.2.1.Explica e valora as funcións que 
desempeñan algúns dos servizos do 
Concello. 

 X  Coñece algún dos servizos 
que ofrece o municipio. 

CSB3.4.1. Amosa unha actitude de 
aceptación e respecto ante as diferenzas 
individuais nos grupos aos que pertence e 
cos que convive, nos xogos e nas tarefas 
escolares. 

x X x Manifesta actitudes de 
respecto hacia os seus 
compañeiros/as evitando 
comportamentos de 
rivalidade ou prexuízos. 

CSB3.8.1. Explica as normas básicas viarias 
que ten como viaxeiro ou viaxeira e como 
peón ou peoa nos medios de transporte. 

 X  Identifica e cumple as 
principais normas como 
peón e como viaxeiro (paso 
de peóns, 
semáforos,cinturón e silla...) 

4 CSB4.3.1Ordena cronoloxicamente distintas 
secuencias que indican a evolución no tempo 
de obxectos, persoas, feitos ou 
acontecementos sobre os que se investigou. 

10%   x Ordena feitos ou imaxes 
identificando  características e 
explicando os cambios que 
se producen co paso do 
tempo. 



 
 

L. CASTELÁ E LITERATURA 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP. 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 1º TRIM 2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

1  
LCB1.1.1. Expresa de forma global 
sentimentos, vivencias e emocións. 

15% x x x  
Aplica as normas básicas 
nos intercambios 
comunicativos:quendas, 
escoita e respecto polas 
opinións alleas. 

A 

LCB1.1.2.Aplica as normas socio- 
comunicativas: escoita, espera de 
quendas. 

x x x 

 
 

 
   

bservación directa do traballo 
diario (libreta, lectura en voz 
alta, dictados, composicións 
escritas), recollendo os 
resultados nunha lista de 
control. 

 
 

Probas obxectivas (orais ou 
escritas) dos contidos 
traballados. 

 

 
 

valiación continua, poñendo especial 
atención en: 
1.-Participación activa nas 
actividades de aprendizaxe. 
2.-A iniciativa na toma de decisións 
e o espírito solidario e colaborador. 
3.-O respecto polas normas de 
convivenia do centro e da aula. 

LCB1.3.1.Participa activamente en 
diversas situacións de comunicación: 
-diálogos 
-exposicións orais guiadas, con axuda, 
cando cumpra, de tecnoloxías da 
información e a comunicación 

x x x Interésase por participar en 
situacións comunicativas 
sobre as súas esperiencias 
personais e sobre as súas 
aprendizaxes. 

LCB1.5.1.Comprende, de forma global, a 
información xeral dun texto oral sinxelo de 
uso habitual, do ámbito escolar e social. 

15% x x x Responde correctamente ás 
preguntas de comprensión 
sobre un texto oral. 

2 LCB2.1.1.Le en voz alta, con 
pronunciación e entoación axeitada, 
diferentes tipos de textos moi sinxelos, 
apropiados á súa idade. 

25% x x x Pequenas interrogacións 
orais 
na aula. 

Le en silencio palabras, 
frases, oracións e textos 
(breves e sinxelos) de 
diferente tipo, comprendendo 
o contido dos mesmos e 
apoiándose, ás veces, en 
imaxes. 

Avaliación cuantitativa, tendo en 
conta os resultados (cualificacións) 
obtidos nas probas obxectivas. 

LCB2.2.1.Identifica o tema dun texto 
sinxelo. 

x x x 

 LCB2.4.2. Explica, de xeito sinxelo, as 
súas preferencias lectoras. 

 x x x  Expresa as súas opinións e 
os seus gustos sobre as 
lecturas que realiza 
empregando un vocabulario 
axeitado. 

 

3 LCB3.1.1.Escribe, con axuda, en diferentes 
soportes, textos sinxelos propios da vida 
cotiá, do ámbito escolar e social, atendendo 
á forma da mensaxe e a súa intención 
comunicativa e respectando as 

25% x x x  Redacta textos sinxelos de 
uso habitual no seu entorno 
apoiándose en modelos. 

 



 
 

L. CASTELÁ E LITERATURA 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP. 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 1º TRIM 2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

 normas gramaticais e ortográficas básicas: 
cartas, folletos informativos, noticias, 
instrucións, receitas, textos literarios... 

     

 
LCB3.1.2.Presenta os seus traballos con 
caligrafía clara e limpeza, evitando riscos, 
etc 

x x x Presenta os seus traballos 
con limpeza, claridade e 
orde, enlazando 
correctamente as letras, 
respectando a separación 
entre palabras e 
adaptándose ao espazo de 
que dispón para escribir. 

4 LCB4.3.1.Utiliza os signos de puntuación e 
as normas ortográficas propias do nivel e as 
aplica á escritura de textos sinxelos. 

10%  x x  
Constrúe e ordena de forma 
intuitiva distintos tipos de 
oracións seguindo modelos e 
aplicando algunhas normas 
de ortografía normativa e 
natural aprendidas. 

LCB4.4.3.Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias. 

x x x 

5 LCB5.5.1.Crea, con axuda, sinxelos textos 
literarios(contos, poemas) a partir de pautas 
ou modelos dados. 

10% x x x Crea textos ou fragmentos 
de textos con intención 
espresiva e estética, 
seguindo modelos de textos 
literarios existentes na 
biblioteca de aula. 

LCB5.7.1.Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos 
literarios axeitados á súa idade. 

 x x 



 
 
 
 
 
 

 
LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

1 LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais 
sinxelos ante a clase e responde a 
preguntas elementais sobre o seu contido. 

30% x X x  
 
 
 
 

 
Observación directa do 
traballo diario (libreta, lectura 
en voz alta, dictados, 
composicións escritas), 
recollendo os resultados 
nunha lista de control. 

 
 

Probas obxectivas (orais ou 
escritas) dos contidos 
traballados. 

 
Pequenas interrogacións orais 
na aula. 

. Interésase por participar en 
situacións comunicativas 
sobre as súas esperiencias 
personais e sobre as súas 
aprendizaxes utilizando a 
lingua galega. 

 
 
 
 

 
Avaliación continua, 
poñendo especial 
atención en: 
1.-Participación activa 
nas actividades de 
aprendizaxe. 
2.-A iniciativa na toma de 
decisións e o espírito 
solidario e colaborador. 
3.-O respecto polas 
normas de convivenia do 
centro e da aula. 

 
 

Avaliación cuantitativa, 
tendo en conta os 
resultados (cualificacións) 
obtidos nas probas 
obxectivas. 

LGB1.4.1.Atende as intervencións dos e das 
demais, en conversas e exposicións, sen 
interromper. 

x X x Aplica as normas básicas 
nos intercambios 
comunicativos:quendas, 
escoita e respecto polas 
opinións alleas 
. Interésase por expresarse 
en lingua galega nos 
intercambios orais. 

LGB1.5.2.Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais. 

x X x 

LGB1.5.3.Utiliza a lingua galega en calquera 
situacion de comunicación dentro da aula e 
valora o seu uso fóra dela. 

x X x 

LGB1.6.1.Usa fórmulas de tratamento 
adecuadas para saudar, despedirse, 
presentarse, felicitar, agradecer, escusarse 
e solicitar axuda. 

x X x 

2 LGB2.1.3.Localiza información en textos 
vinculados á experiencia, tanto os producidos 
con finalidade didáctica como os de uso 
cotián (folletos, descricións, instrucións e 
explicacións) 

25% x X x Responde correctamente ás 
preguntas de comprensión 
sobre un texto. 

  Le en silencio palabras, 
frases, oracións e textos 
(breves e sinxelos) de 
diferente tipo, comprendendo 
o contido dos mesmos . 

LGB2.3.2. Le textos sinxelos en voz alta, 
coa velocidade adecuada. 

x X x 



 LGB2.7.2.Explica, dun xeito moi sinxelo, as 

súas preferencias lectoras. 

 x X x  Expresa as súas opinións e 

os seus gustos sobre as 

lecturas que realiza 

 



 
 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

     axeitado. 

3 L GB3.1.1.Produce e reescribe textos 
relativos a situacións cotiás infantís como 
invitacións, felicitacións, notas ou avisos, 
utilizando as características habituais deses 
textos. 

25%  Redacta textos sinxelos de 
uso habitual no seu entorno 
apoiándose en modelos e 
iniciándose no uso do 
procesador de textos. 

L GB3.3.1.Usa de xeito guiado , programas 
informáticos de procesamento de texto. 

 X x 

LG B3.5.1. Presenta os textos seguindo as 
normas básicas de presentación 
establecidas: disposición no papel, limpeza e 
calidade caligráfica. 

x X x Presenta os seus traballos 
con limpeza, claridade e 
orde, enlazando 
correctamente as letras, 
respectando a separación 
entre palabras e 
adaptándose ao espazo de 
que dispón para escribir. 

4 LGB4.2.1.Coñece, de forma xeral, as normas 
ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu 
valor social e a necesidade de cinguirse a 
elas. 

10%  X x Aplica algunhas normas de 
ortografía normativa e natural 
aprendidas. 

5 LG B5.1.1.Recrea e reescribe diversos 
textos literarios sinxelos: contos, poemas, 
refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e 
xogos de sorte; usando modelos. 

10% x X x Crea textos ou fragmentos de 
textos con  intención espresiva 
e estética, seguindo modelos 
de textos literarios existentes 
na literatura popular galega. 

LGB5.1.2.Valora os textos da literatura galega 
como fonte de coñecemento da nosa cultura e 
como recurso de gozo persoal. 

x X x 



 
 
 
 
 
 

 
MATEMÁTICAS 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

1 MTB1.2.1.Desenvolve e amosa actitudes 
axeitadas para o traballo limpo, claro e 
ordenado no caderno e en calquera aspecto 
que se vaia traballar na área de Matemáticas. 

20% x X x  
 
 
 

 
Observación directa do traballo 
diario (libreta, dictados, cálculo 
mental, series), recollendo os 
resultados nunha lista de 
control. 

 
 

Probas obxectivas (orais ou 
escritas) dos contidos 
traballados. 

 
Pequenas interrogacións orais 
na aula. 

Interésase por realizar os 
seus traballos de forma 
ordenada e limpa e 
esfórzase por mellorar. 
Supera as dificultades de 
xeito cada vez máis 
autónomo. 

 
 
 
 

 
Avaliación continua, 
poñendo especial 
atención en: 
1.- Participación activa 
nas actividades de 
aprendizaxe. 
2.-A iniciativa na toma de 
decisións e o espírito 
solidario e  colaborador. 
3.- O respecto polas 
normas de convivencia do 
centro e da aula. 

 
Avaliación cuantitativa, 
tendo en conta os 
resultados (cualificacións) 
obtidos nas probas 
obxectivas. 

2 MTB2.1.1.Le, escribe e ordena números ata o 
999 
. 

50% x X x Le, escribe, ordena e 
compara (utilizando os 
signos > e <) números 
cardinais ata o 99 e conta 
en orde crecente e 
decrecente ata dito 
número. 

MTB2.1.2.Identifica o valor de posición das 
cifras en situacións e contextos reais. 

x X x 

MTB2.1.3.Realiza correctamente series tanto 
ascendentes como descendentes. 

x X x 

MTB2.3.1.Realiza cálculos numéricos coas 
operacións de suma e resta na resolución de 
problemas contextualizados. 

x X x Realiza operacións de 
suma e de resta con 
números naturais, 
aplicadas á resolución de 
problemas sinxelos da vida 
cotiá. 
Calcula mentalmente 
sumas e restas de números 
de unha soa cifra e de 
números de dúas cifras 
acabados en cero con e sen 
apoio gráfico. 

MTB2.3.3.Resolve operacións con cálculo 
mental. 

x X x 



 MTB2.4.2.Reflexiona sobre o procedemento 
aplicado á resolución de problemas: 

 x X x  Utiliza estratexias para 
resolver problemas de 

 



 
 

MATEMÁTICAS 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

revisando as operacións empregadas, as 
unidades dos resultados, comprobando e 
interpretando as solucións no contexto. 

    diferente tipo: análise dos 
datos, reflexión sobre eles 
e aplicación dos seus 
coñecementos. 
Busca regularidades nos 
problemas para atopar 
regras e procedementos 
que lle permitan 
resolvelos. 

3 MTB3.5.1. Coñece a función e o valor das 
diferentes 
moedas e billetes do sistema monetario da 
Unión Europea utilizándoas tanto para 
resolver problemas en situaións reais como 
figuradas. 

10% x X x Utiliza procedementos e 
unidades para medir e 
comparar a lonxitude, 
capacidade e masa dos 
obxectos do seu contorno e 
aplica os conceptos alto- 
baixo, longo-curto e 
ancho-estreito para 
describilos. 
Resolve problemas da vida 
diaria utilizando as medidas 
temporais e as súas 
relacións. 
Realiza cálculos de 
distintas combinacións de 
moedas e billetes. 

MTB3.6.1. Resolve problemas sinxelos de 
medida. 

x X x 



 
 

MATEMÁTICAS 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

4 MTB4.2.1. Coñece os diferentes tipos de 
polígonos en obxectos do entorno inmediato. 

10% x X x Relaciona corpos e figuras 
xeométricas con obxectos 
da realidade cotiá. 

MTB4.3.1.Recoñece corpos con formas 
cúbicas e esféricas en obxectos do entorno 
inmediato. 

x X x 

5 MTB5.1.1.Rexistra e interpreta datos en 
representacións gráficas. 

10% x X x Busca e interpreta os 
datos nunha táboa para 
resolver problemas. 
Utiliza representacións 
gráficas básicas para 
presentar a información. 



 

PLÁSTICA 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

1 EP1.2.1.Usa termos sinxelos e adecuados 
para comentar as obras plásticas 
observadas. 

20% x X x  
 
 
 

 
Obsevación directa do traballo 
realizado (seguimento e 
valoración dos traballos 
plásticos, colaboración nos 
traballos grupais), recollendo 
os resultados nunha lista de 
control. 

Expresa, con sinceridade e 
respecto, sentimentos, 
emocións e opinións sobre 
as súas produccións 
plásticas e as dos 
compañeiros. 

 
 
 
 

 
Avaliación continua, 
poñendo especial 
atención en: 
1.- Participación activa 
nas actividades de 
aprendizaxe, valorando 
positivamente o esforzo 
creativo. 
2.- A iniciativa na toma de 
decisións e o espírito 
solidario e colaborador. 3.- 
O respecto polas 
normas de convivencia do 
centro e da aula. 

EPB1.5.1. Practica con precisión o recorte, 
o pegado, o pintado etc. 

40% x X x Elabora produccións 
plásticas experimentando 
con diferentes materiais e 
técnicas. 
Utiliza os materiais 
(rotuladores, témperas,...) e 
demais instrumentos 
plásticos (tesoiras, 
pegamento,...) de forma 
axeitada. 

2 EPB2.7.1. Coida o material e respecta as 
normas preestablecidas. 

40% x X x Presenta as súas 
produccións con limpeza e 
curiosidade. 
Participa na recollida, 
limpeza e organización do 
material utilizado. 

EP2.8.1. Amosa interese polo traballo 
individual e colabora no grupo para a 
consecución dun fin colectivo. 

x X x Participa activamente nas 
actividades, individuais ou 
grupais,colaborando e 
respectando aos 
compañeiros/as. 



VALORES SOCIAIS E CÍVICAS 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP. 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

1 VSCB1.2.4. Expresa, respodendo a  preguntas 
de persoas adultas, os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á  vez que respecta os 
dos e das demais nas actividades cooperativas. 

30% x X x  
 
 
 
 
 
 
 

Observación     directa do 
traballo diario (debates e 
intervención nos mesmos, 
dramatizacións), recollendo os 
resultados nunha lista de 
control. 

 
Valoración cualitativa do avance 
individual. 

 
Probas de  autoavaliación (orais 
ou escritas) 

Identifica e describe rasgos 
da súa personalidade e 
habilidades e calidades e as 
valora positivamente. 
Reflexiona sobre as súas 
emocións e explica as súas 
causas,intentando 
controlalas 
progresivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliación continua, 
poñendo especial 
atención en: 
1.- Participación activa 
nas actividades de 
aprendizaxe. 
2.-A iniciativa na toma de 
decisións e o espírito 
solidario e colaborador. 
3.- O respecto polas 
normas de convivencia  do 
centro e da aula. 

VSCB1.2.3.Realiza un adecuado 
recoñecemento e identificación das súas 
emocións. 

x X x Ten interese e participa na 
toma de decisións na clase, 
responsabilizándose das 
decisións acordadas. 

VSCB1.3.1.Asume as súas 
responsabilidades durante a colaboración. 

x X x 

VSCB1.4.2. Toma iniciativas de actuación 
durante a colaboración. 

x X x 

2 VSCB2.1.3. Emprega a linguaxe para 
comunicar afectos e emocións con 
amabilidade. 

40% x X x Amosa actitudes de 
compañerismo. Interésase 
por coñecer as necesidades 
dos demais e intenta 
contribuír á satisfacción das 
mesmas, compartindo os 
materiais, ofrecendo e 
prestando a súa axuda a 
quen o necesite... 
Enumera características 
distintivas nos 
compañeiros/as e as valora 
positivamente. 

VSCB2.5.2.Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no 
intercambio de afecto e a confianza mutua. 

x X x 

VSCB2.4.2.Identifica necesidades dos seus 
compañeiros e compañeiras, resalta as súas 
calidades e emite cumprimentos. 

x X x 

3 VSCB3.1.2.Pon de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais. 

30% x X x Explica os seus sentimentos 
e intenta comprender e 



VALORES SOCIAIS E CÍVICAS 

 
BLOQUE 

 
ESTÁNDARES 

TEMP. 
PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 1º 

TRIM 
2º 

TRIM 
3º 

TRIM 

      explicar os que expresan os 
demais, durante o diálogo. 

VSC3.2.1.Amosa boa disposición a ofrecer e 
recibir axuda para a aprendizaxe. 

x X x 

VSCB3.3.2.Pon en práctica procesos de 
razoamento sinxelos para valorar se 
determinadas conductas son acordes coas 
normas de convivencia escolares. 

x X x Recoñece situacións de 
conflicto, explica por qué se 
producen e aporta solucións 
para resolvelas. 



3.2 .-GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

 

Área de L.castelá e L. galega 
 

 

· Vocabulario: Coñece, comprende e utiliza o vocabulario básico do ciclo na 

expresión oral e escrita. 

· Ortografía: Utiliza correctamente as maiúsculas; o r/rr onde corresponda; 

ga,go,gu, gue, gui; za, zo, zu, ce, ci; ca, co, cu, que, qui;  usa o punto ao final  da 

frase; identifica signos de interrogación e admiración. 

· Expresión e comprensión oral: Expresa oralmente as  propias  vivencias,  feitos 

ou ideas de forma clara e ordenada. Respecta as normas básicas de 

comunicación: quenda de palabra. Comprende o contido  de  calquera  exposición 

oral (conto, experimentación) e sabe expresar as  ideas  fundamentais coas súas 

propias palabras. 

· Comprensión e expresión escrita: Le en voz alta textos de diverso tipo con 

pronunciación e entoación adecuados. Comprende o significado de textos 

sinxelos e responde correctamente a preguntas relacionados co lido. Separa 

unhas palabras doutras correctamente. Escribe oracións e textos curtos con 

coherencia, sentido e concordancia (seguindo modelos). 

 
Área de matemáticas 

 

 

· Numeración:  Le e escribe números ata o 999. Escribe anterior e posterior      a 

un número dado. Compara números e os ordena de maior a menor e viceversa. 

Escribe series de números ordenados  ascendentes  e descendentes (de 2 en 

2, de 3 en 3...). Interpreta  o  valor  posicional  das cifras (unidades, decenas, 

centenas). Escribe  e  le  números ordinais ata  o 10. 

· Operacións: Realiza sumas e restas con levadas. Utiliza o  cálculo mental  para 

resolver operacións e problemas sinxelos. Recoñece a multiplicación como suma 

de sumandos iguais. 

· Resolución de problemas: Distingue os datos e preguntas dun problema para 

poder resolvelo. Resolve correctamente problemas de suma ou resta. 

· Táboas e gráficos: Interpreta gráficos e táboas sinxelas. 
 

· Xeometría: Ten coñecemento básico de figuras sinxelas e conceptos básicos 

sobre a orientación espacial. 



Área de ciencias naturais 
 

· O corpo humano e a diversidade das persoas: Distingue ósos e 

articulacións, coñece a súa función e nomea dous deles. Recoñece cabeza, 

tronco e extremidades. Identifica os sentidos. Comprende que todas as 

persoas teñen os mesmos dereitos independentemente da raza, sexo ou 

condición social. Respectar os sentimentos dos demais. 

· Alimentación e hábitos saudables: Identifica os distintos grupos de 

alimentos: froita,  verduras, carne, peixe, legumes, leite e derivados,  doces   e 

cereais. Recoiñece os alimentos de orixe animal, vexetal e mineral. Identifica 

os alimentos adecuados para  unha  dieta  sa.  Identifica  os hábitos de hixiene, 

exercicio e descanso corporal para estar sans. 

· Animais: Clasifica os animais atendendo a diversos criterios. Respecta e coida 

os animais. 

· Plantas: Identifica  as partes das  plantas.  Respecta  e  coida  as plantas e o 

medioambiente e recoñece as accións do ser humano que as perxudican. 

 
 

Área de ciencias sociais 
 

· A vida en sociedade: Identifica os transportes máis utilizados  por terra,  mar 

e aire. Identifica tipos de traballo relacionados coa agricultura, pesca, industria 

e servicios. Valora a importancia  do  traballo  na  vida  das persoas. Coñece 

as distintas festas  tradicionais  do  seu  contorno:  Magosto, Entroido, Nadal, 

Samaín, Maios, Letras Galegas e San Valentín. Coñece e valora o patrimonio 

artístico,  cultural  e  material  máis  significativo do seu contorno. Valora a 

importancia da conservación e coidado do contorno tanto natural (montes, 

praias) como material (parques, papeleiras,...). 

 
Área de educación artística : plástica 

· Realizar representacións plásticas: debuxo e pintura, utilizando os materiais, 

útiles e técnicas apropiadas. 

· Manifestar interese na realización e presentación dos seus traballos. 



· Identificar e describir con palabras ou con debuxos animais e vexetais. 
 

· Colorear seguindo unha dirección e sen saírse. 
 

· Recortar correctamente. 

 

 
Área de valores sociais e cívicos 

- Amosar respeto polas características e diferenzas propias e dos compañeiros. 
 

- Valorar as consecuencias das propias accións e responsabilizarse delas 
 

- Expresar as propias opinións, escoitar e valorar as opinión dos  demais  

cunha actitude de respeto. 

- Respetar as normas existentes na propia aula e na comunidade escolar. 
 

-Amosar unha actitude aberta a ofrecer e recibir axuda colaborando cos demais. 

 

 
4.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

O proceso de ensinanza e aprendizaxe debe cumprir os seguintes requisitos: 

 
 

• Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes 

previas. 

• Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización 

dos seus coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

• Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por si mesmos. 
 

• Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus 

coñecementos. 

• Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, coa 

fin de que resulten motivadoras. 

En coherencia co exposto, os principios  que orientan a nosa práctica educativa  

son os seguintes: 

 
• Metodoloxía activa. 

 

Supón atender dous aspectos : 



 

-Integración activa  dos  alumnos na dinámica  xeral da aula e  na adquisición      

e na configuración das aprendizaxes. 

-Participación no deseño e no desenvolvemento do proceso de 

ensinanza e aprendizaxe. 

• Motivación. 
 

Consideramos  fundamental  partir  dos  intereses,   necesidades   e expectativas 

dos alumnos. Tamén será importante fomentar o traballo en grupo. 

 
• Autonomía na aprendizaxe. 

 

Concrétase nos seguintes aspectos: 

 
 

-A utilización dunha  linguaxe  sinxela,  clara  e  estruturada  na presentación 

dos novos contidos. 

-A gradación das actividades ,aparecendo en último lugar as que requiren un 

maior grao de habilidade e autonomía. 

-A énfase nos procedementos e técnicas  de  aprendizaxe,  que  inclúen unha 

reflexión sobre os contidos que son obxecto de estudo e unha revisión final. 

• Programación cíclica, perfectamente integrada nos  obxectivos  xerais  da etapa; 

e 

unha selección dos contidos, que reforzan o aprendido nos cursos precedentes  e 

abren o coñecemento cara a novos temas. 

• Atención á diversidade do alumnado. 
 

A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus principios 

básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como  os seus 

distintos intereses e motivacións. 

 
• Sensibilidade pola educación en valores. 

 

Esta contémplase na presentación explícita de actividades que conducen á 

adopción de actitudes positivas sobre o coidado do propio corpo, a  conservación 

da natureza, a convivencia… 



 

• Avaliación do proceso educativo. 
 

A avaliación analiza todos os aspectos do proceso educativo e permite a 

retroalimentación, a achega de informacións precisas que  permiten  reestruturar 

a actividade no seu conxunto. 

 
En resumo, poderiamos compendialos nos seguintes principios metodolóxicos: 

 
 

a) Respecto das leis da maduración. 

b) Comunicación e apertura. 

c) Individualización e autonomía. 

d) Socialización. 

e) Secuenciación. 

f) Flexibilidade. 

g) Aprendizaxe construtivo-significativa. 

h) Formación de hábitos e actitudes. 

i) Coordinación coa familia. 

Tendo esto en conta todo o citado anteriormente a metodoloxía  levada  á aula  para 

traballar todos os contidos é unha Aprendizaxe Activa baseada en Proxectos. 

Esta metodoloxía permite: 

• Motivación do alumnado a aprender 
 

• Desenvolven a súa autonomía. Planifican o proxecto, distribúen as tarefas, 

posta en común das ideas, toman decisións e elaboran produto final. 

• Fomentan o seu espíritu autocrítico. Avalían o seu propio traballo e detectan 

erros no proceso. 

• Reforzan as súas capacidades sociais. Debaten, argumentan e chegan a 

acordos. 

• Facilita a súa alfabetización mediática e informacional. Capacidade para 

buscar, seleccionar, contrastar e analizar información. 

• Promove a creatividade. Poñer en marcha estratexias e  ideas  para  

elaborar un produto que dé resposta a cuestión plantexada. 

• Atención a diversidade. Estimula tanto os estudantes con 



problemas de aprendizaxe coma o alumnado máis avanzado. 

 

 
5. - MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

5.1. Recursos humanos: 

 
 

- Mestre-titor 

- Mestres especialistas de E.F., música, inglés e relixión. 

- Mestra de P. T , mestr@ de A. L e orientadora 

 
 

5.2 .Recursos materiais e didácticos: 

 
 

• Libros de texto. 

• Láminas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Matemáticas, Arte… 

• Material de debuxo: regras, pinturas, témperas, ceras, pinceis …. 

• Xogos. 

• Material recollido na natureza. 

• Regletas e ábaco. 

• Reloxo. 

• Vasos medidores. 

• Báscula e balanza. 

• Moedas e billetes de euro. 

• Utensilios de cociña: coitelos de plástico, pratos, vasos... 

• Biblioteca da aula e biblioteca do centro. 

 
 

5.3. Recursos audiovisuais e informáticos: 

• CDs de comunicación oral. 

• Pizarra branca con proxector nas aulas. 

• Ordenadores. 

• Radio-CD. 

 
 

5.4. Recursos de soporte para o profesorado 

• Documentos que transmiten datos e informacións: boletín de información 

aos pais, informes médicos, autorizacións... 



• Documentos que recollen datos e informacións: control de asistencia a 

clase, caderno de avaliación,rexistro persoal do alumno... 

 
 

6.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

 

6.1. Criterios sobre a avaliación 
 

Tal como establece a Orde do 9 de xuño de  2016  polo  que  se  regula  a  avaliación 

e promoción do alumnado que cursa educación primaria  na  Comunidade Autónoma 

de Galicia 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 maio, de educación, establece, no seu artigo 20, que     a 

avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado  de  educación  primaria será 

continua e global e que terá en conta o seu  progreso  no  conxunto  das áreas. A súa 

modificación pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa, afectou, entre outros aspectos, a estrutura curricular de educación primaria 

e a propia avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado. O Real decreto 

126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo básico da educación 

primaria, dispón, no seu artigo 12, determinados aspectos relacionados coa 

avaliación, dos cales destaca que serán os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe avaliables os referentes  para  a valoración do grao de adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final. 

 
A Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro,  pola que se describen as relacións entre  as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, dispón 

que na avaliación deberá terse en conta o grao de dominio das competencias. A 

avaliación considérase integrada no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade 

ordinaria da aula e do centro docente, converténdose nun referente tanto para valorar 

o progreso do alumnado como a mellora continua do proceso educativo e punto de 

referencia para a adopción das medidas de atención diversidade. 



6.2. Criterios sobre a cualificación. 

Lingua Castelá e Lingua Galega 

 

Criterios de cualificación % Instrumentos 

Resultados das probas orais e 

escritas: 

Contidos 

 
30 

Probas orais/escritas 

Escala de observación 

Realización do traballo diario. 40 Lista de control Rúbrica 

Esforzo, atención, interese, 

colaboración, compañerismo. 

 
20 

Rúbrica 

 
Lista de control 

Presentación de traballo e cadernos  
10 

Lista de observación 

Rúbrica 

 

Matemáticas 
 

 
Criterios de cualificación % Instrumentos 

Resultados das probas orais e 

escritas: 

 
30 

Probas orais e escritas 

Rúbrica 

 
Realización do traballo diario 

 
40 

Lista de control 

Rúbrica 

Esforzo, atención, interese, 

colaboración, compañerismo. 

 
20 

Lista de control 

Rúbrica 

 

 
Presentación de traballo e cadernos 

 
10 

Lista de control 

Rúbrica 

 

 

Ciencias da natureza e Ciencias Sociais 
 

 
Criterios de cualificación % Instrumentos 

Resultados das probas orais e 

escritas: 

 

Contidos 

 
20 

Probas orais e escritas 

Rúbrica 



Realización do traballo diario 40 Lista de control 

Esforzo, atención, interese,colaboración, 

compañerismo. 

 
30 

Lista de control 

Rúbrica 



 

Presentación de traballo e cadernos  
10 

Lista de control 

Rúbrica 

 

 

Plástica 
 

 
Criterios de cualificación % Instrumentos 

Realización e resultado final do 

traballo (curiosidade, limpeza, 

creatividade) 

 
 

40 

Lista de control 

Rúbrica 

Esforzo, atención, interese, 

colaboración, compañerismo. 

 
60 

Lista de control 

Rúbrica 

 

 

Valores Sociais e Cívicos 
 

 
Criterios de cualificación % Instrumentos 

Realización do traballo diario 

(asambleas, traballos) 

 
30 

Lista de control 

Esforzo, atención, interese, 

colaboración, compañerismo. 

 
70 

Rúbrica 

 

 

Especificación dos criterios 

 
 

- Resultado das probas orais e escritas: Valorar a adquisición dos contidos 

traballados e a comprensión e nivel de destrezas amosado na execución das 

actividades propostas. 

- Realización do traballo diario: Se entende, interpreta, asimila e aplica ben a 

información . Nivel de axuda necesario. 

- Esforzo, atención, interese, colaboración, compañerismo: Actitude ante a 

tarefa, interese e iniciativa por mellorar na realización das suas actividades 



tanto individuais como grupais, atención, relacións de compañerismo e 

colaboración que manifesta cos seus compañeiros, respecto ás normas de clase. 

- Presentación de traballo e cadernos: Valorando a limpeza,  orde,  curiosidade, 

escritura e creatividade nos seus traballos e no caderno. 



Rúbrica de Avaliación 
 

 
 1 

INSUFICIENTE (0-4) 
2 

SUFICIENTE (5-6) 
3 

NOTABLE (7- 
8) 

4 
SOBRESALIENTE (9-10) 

 Dificultades na adquisición 
e na aplicación de contidos 
novos (aínda con axuda). 

Comprende de xeito global e 
aplica de forma guiada os 
novos contidos. 

Comprende e aplica con 
precisión os novos 
contidos. 

Comprende e aplica con 
precisión e fluidez os 
novos contidos. 

CONTIDOS  

Non consegue realizar 
 

Cóstalle, pero consegue 
 

Realiza 
 

Realiza as actividades 
 correctamente as realizar as actividades de correctamente as moi ben, cun nivel de 
 actividades propostas. forma correcta actividades, rendemento alto 
   amosando un bo  

   nivel de  

   rendemento.  

 Traballa soamente con 
axuda (compañeiro/a, 
profesor) e instruccións 
concretas. 

Traballa frecuentemente 
con axuda e instruccións 
concretas. 

Traballa con axuda 
ocasional   e 
orientacións. 

É totalmente 
autónomo no 
traballo. 

  

Non ten iniciativa nas 
actividades . 

Ten    pouca    iniciativa    á 
hora de realizar as tarefas 
. 

Mostra  iniciativa  na 
realización das 
actividades,  aínda que 
ás veces sen éxito. 

 
Participa activamente 
nas actividades grupais 
aportando ideas, 
solucións ou 
comentarios 
minuciosos. 

Mostra    iniciativa    na 
execución das 
actividades  plantexadas 
e as resolve con éxito. 

TRABALLO 
DIARIO 

Non participa nas 
actividades de grupo e non 
proporciona ideas, 
solucións ou comentarios. 

 
Traballa  pouco  e  hai que 
avisalo constantemente 
para que traballe. 

Participa        nalgunhas 
actividades         grupais 
aportando poucas 
ideas,solucións  ou 
comentarios. 

 
Traballa cando se lle pide, 
pero a ritmo lento. 

 
Participa activamente en 
todas as actividades 
grupais aportando ideas, 
solucións ou 
comentarios 
constantemente. 

    

Traballa cando se lle 
pide e a un bo ritmo. 

Traballa de forma 
autónoma e a un bo 
ritmo. 

 
ESFORZO 

ATENCIÓN 

COLABO- 
RACIÓN 

Esfórzase moi pouco. 

 
Non amosa interese por 
aprender. 

 
Non é tolerante nin 
solidario cos demais. 

Esfórzase o xusto para 
realizar a tarefa. 

 
Amosa certo interese por 
aprender. 

 
Ás veces non se amosa 
tolerante e solidario cos 
demais. 

Esfórzase bastante e 
trata de mellorar. 

 
Ten interese por 
aprender. 

 
É tolerante e 
solidario cos 
demais. 

Esfórzase moito e 
sempre trata de 
superarse. 

 
Ten moito interese por 
aprender. 
É tolerante e solidario 
cos demais con actitude 
colaborativa. 

 

 
PRESEN- 
TACIÓN 

 
CADERNOS 

Non presenta os 
traballos 
ou preséntaos 
incorrecamente (en 
canto a limpeza, 
claridade e orde). 

Presenta os traballos  pero 
pode mellorar a súa 
presentación. 

 
Ás veces non os presenta 
puntualmente. 

Presenta os traballos 
de forma clara, limpa 
e ordenada . 

 
As veces non os 
presenta 
puntualmente. 

Presenta os traballos de 
forma clara, limpa, 
ordenada e con 
puntualidade. 



6.3. Criterios de promoción do alumnado Criterios minimos de promoción 

O Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, polo que se establece o currículo básico 

de Educación Primaria e o Decreto 105/2014,  do  4  de  setembro,  polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, 

indica o seguinte en relación coa promoción de alumnos: 

“O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se 

considere que logrou os  obxectivos  que  correspondan  ao  curso  realizado  ou os 

obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, 

cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado 

polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería  competente 

en materia educativa. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras 

esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as 

dificultades de aprendizaxe do alumnado”. 

O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do 

alumnado tomando especialmente en consideración a información e o criterio do 

profesor-titor. Atenderase especialmente aos resultados das avaliacións 

individualizadas do terceiro curso de Educación Primaria e final de Educación 

Primaria››. 

En relación co anterior, as referencias que permitirán valorar o  nivel  de  adquisición 

das competencias por parte dos alumnos  quedan  establecidas,  según esta 

programación, polos seguintes elementos: 

• Criterios de avaliación curriculares. 

• Estándares de aprendizaxe avaliables. 

• Indicadores de logro. 

• Sistema de rúbricas de aprendizaxe. 



No curso de 2º de primaria os alumnos e alumnas non promocionarán cando sexan 

avaliados negativamente polo menos nas asignaturas seguintes : L.Castelá, 

L.Galega e Matemáticas,e sempre e cando non existan razóns pedagóxicas de 

peso que xustifiquen a promoción do alumno/a. 

 

7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A 

PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

 
INDICADORES 

VALORACIÓN PROPOSTAS 

DE MELLORA 1 2 3 4 

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de 

Aprendizaxe 

     

2. Establece os criterios e instrumentos de avaliación 

que permitan seguir o progreso na aprendizaxe dos 

Alumnos 

     

3. Programa as actividades en función dos estándares 

de aprendizaxe 

     

4.Realiza a avaliación inicial para axustar a 

programación ao nivel do alumnado. 

     

5.Informa aos alumnos dos estándares, criterios e 

instrumentos de avaliación . 

     

6. Utiliza as tics      

7. Utiliza medios audiovisuais como apoio ás 

Explicación 

     

8.Estimula a participación activa dos estudantes na 

Clase 

     

9. Corrixe e explica os traballos e actividades e dá 

pautas de mellora da aprendizaxe 

     

10.Coordínase co profesorado doutros departamentos 

que poidan ter contidos afíns. 

     

11.Realiza actividades de fomento da lectura      

12.Propón actividades de reforzo para o alumnado que 

non acade os obxectivos 

     



8.  DESEÑO DE AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR EN 

FUNCIÓN DOS RESULTADOS. 

 

 

8.1 Avaliación inicial 

 
 

Co obxecto de axustar o máximo posible a nosa práctica á realidade dos nosos 

alumnos/as, cómpre realizar unha valoración das súas características. 

Realízarase nas primeiras semanas de curso. 

Terase en conta: 

a) Desenvolvemento das competenias básicas: recollerase o máis salientable da 

avaliación inicial no ámbito das competencias básicas. Este rexistro deberá ser 

consensuado por todo o profesorado que imparte docencia a ese grupo de 

alumnos/as. 

b) Informes previos:Recollidos do curso ou etapa anterior e do observado neste 

primeiro mes. 

Teremos en conta : grao  de  autoestima,  a  actitude  do  alumno  fronte  ao  grupo, 

ao profesorado e ao traballo a realizar. 

Revisaranse os informes médicos e os informes de PT e AL dos cursos anteriores 

(se os houbera) que figuran no expediente do alumno/a. 

c) Medio sociofamiliar: lingua de comunicación, grao de  comunicación  do  centro coa 

familia, espectativas cara ao fillo, relacións familiares... 

d) Observacións: Sinalar outros aspectos de interese que non quedan reflectidos  nos 

apartados anteriores. 

 
8.2. Medidas a adoptar en función dos resultados. 

Contemplaremos  actividades  de  reforzo,  de  consolidación  daquelas aprendizaxes 

que consideramos básicas; para isto, o nivel de dificultade das tarefas propostas 

estará en consonancia coa  asequibilidade  media  que caracteriza á información 

esencial. Por outro lado, deseñaremos outro tipo de actividades máis diversificadas 

que impliquen ben unha complexidade maior, ben unha ampliación da perspectiva do 

tema traballado 



Utilización  de  material  didáctico  complementario  que  permite  axustar  o proceso 

de ensinanza-aprendizaxe ás diferenzas individuais dos alumnos.  De forma xeral, 

este tipo de material persegue catro obxectivos: 

1.- Consolidar contidos cuxa adquisición por parte dos alumnos supón unha maior 

dificultade. 

 
2.- Ampliar e afondar en temas  de  especial  relevancia  para  o  desenvolvemento 

da área. 

 
3.- Practicar habilidades instrumentais ligadas aos contidos de cada área. 

 
 

4.- Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que os 

alumnos amosan curiosidade e interese. 

 
9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

 

 

A intervención educativa nesta etapa atenderá á diversidade do alumnado, é  dicir, 

centrarase nas actuacións educativas dirixidas a dar resposta ás diferentes 

capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe. Ademais, porase énfase na  detección 

temperá do alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas da 

aprendizaxe, polas súas altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente 

ao sistema educativo, ou por condicións persoais. 

 
Estas medidas clasifícanse en ordinarias e extraordinarias. 

Entre as medidas ordinarias de atención á diversidade 

inclúense: 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) 

e da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

 
b) Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

 
 

c) Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 



titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 
 

d) Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

 
 

e) Aulas de atención educativa  e  convivencia  e medidas  e actuacións destinadas 

á mellora da convivencia. 

 
f) Desdobramentos de grupos. 

 
 

g) Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

 
 

h) Programas de enriquecemento curricular. 

 
 

i) Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

 
 

j) Programas de recuperación. 

 
 

k) Programas específicos personalizados. 

 
 

l) Programas de habilidades sociais. 

 
 

Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade, entre outras,  

as que seguen: 

 
a) Adaptacións curriculares. 

 
 

b) Agrupamentos flexibles. 

 
 

c) Apoio do profesorado especialista  en  Pedagoxía  Terapéutica e/ou en Audición  

e Linguaxe. 

 
d) Flexibilización da duración do período de escolarización. 

 
 

e) Programas de diversificación curricular. 



f) Programas de cualificación profesional inicial. 

 
 

g) Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, 

presenta dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. 

 
h) Grupos de adquisición das linguas. 

 
 

i) Grupos de adaptación da competencia curricular. 

 
 

 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 

As actividades que se desenvolverán cos alumnos/as ao longo deste curso a 

nivel centro son todas aquelas programadas polos equipo de: 

-Biblioteca. 

- Dinamización Lingüística 

- Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 
As saídas ao exterior do centro realizaranse dependiendo da evolución da 

situación sanitaria en base a Covid-19, respetanto sempre o “grupo burbulla” do 

grupo-clase na súa realización. 

Durante o curso escolar celebraranse, as seguintes conmemoracións con 

actividades grupales pero sen contacto. 

(ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para 

o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia). 

– 20 de novembro de 2020: Día Universal da Infancia. 

– 25 de novembro de 2020: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2020: conmemoración da Constitución 

e do Estatuto de autonomía de Galicia. 

– 3 de decembro de 2020: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 



– 10 de decembro de 2020: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

– 24 de xaneiro de 2021: Día Internacional da Educación. 

– 30 de xaneiro de 2021: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

– 8 de marzo de 2021: Día Internacional da Muller 

– 15 de marzo de 2021: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

– Do 8 ao 12 de marzo de 2021: Semana da Prensa. Un día desta semana 

traballarase na aula con xornais. 

– 7 de abril de 2021: Día Mundial da Saúde. 

– Entre o 19 ao 23 de abril de 2021: Semana do Libro. 

– 2 de maio de 2021: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

– 9 de maio de 2021: Día de Europa. 

– Do 10 ao 14 de maio de 2021: Semana das Letras Galegas. 

– 5 de xuño de 2021: Día Mundial do Ambiente 

 
 

 
11.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

E PROCESOS DE MELLORA. 

 

 

Os procesos de avaliación da programación teñen como obxecto non só as 

aprendizaxes do alumnado senón tamén os procesos mesmos do ensino. A 

información que proporciona a avaliación serve para que o  equipo  docente dispoña 

de información necesaria para analizar criticamente a súa propia intervención 

educativa e tomar decisións ao respecto. 

A avaliación da programación permite tamén detectar necesidades de recursos 

materiais e humanos, infraestrutura, etc. e racionalizar tanto o uso interno destes 

recursos como demandas dirixidas ao Centro educativo e á Administración para  que 

os facilite en función das necesidades. 

Avaliar a programación, supón avaliar a propia práctica docente e revélase como 

unha das estratexias de formación máis potentes para mellorar a calidade do proceso 

de ensino-aprendizaxe. 

Que avaliar na programación? 



Indiscutiblemente, aquilo que deberemos valorar ten que ver co grao de 

adecuación da programación tomando como referencia os elementos prescritivos do 

currículo, por un lado, e as características do alumnado e do centro por outro. Nela 

teremos que considerar aspectos como: 

• Deseño e desenvolvemento das unidades didácticas: a planificación e 

distribución dos contidos de aprendizaxe; a planificación e distribución das 

actividades de  aprendizaxe;  a  planificación  das  actividades  de  avaliación e 

a adecuación das adaptacións realizadas para grupos concretos de 

alumnos/ás. 

• O ambiente da aula, o clima grupal, a organización do material, a adecuación 

dos espazos utilizados para as actividades, os tipos de  agrupamentos 

seleccionados, a metodoloxía, os materiais curriculares, etc. 

• A intervención do propio docente. 
 

• E todos aqueles aspectos que teñan relevancia no proceso de ensino- 

aprendizaxe. 

Como e quen avalía a programación? 
 

Na avaliación dos procesos de ensino participan axentes externos e internos; 

entendendo a inspección educativa e todos aqueles recursos que a Administración 

determina a estes efectos e a realizada polo centro educativo, equipo docente e o 

propio docente, respectivamente. 

Respectos aos instrumentos de avaliación que poden ser utilizados polo propio 

profesorado, este pode escoller entre os estandarizados, ou ben por  aqueles  outros 

que constrúan eles mesmos. Así, realizaremos unha ficha de avaliación que a 

utilizaremos ao final de cada unidade didáctica para coñecer as modificacións 

necesarias para futuras programación. 

 
12.- PLANS E PROXECTOS 

Co fin de acadar as competencias básicas, cada centro, dentro do seu 

Proxecto Educativo, incluirá os seguintes plans e proxectos: 

 

12.1.- PROXECTO LECTOR DE CENTRO. BILIOTECAS ESCOLARES E LECTURA 

(Artigo18. Título 3º )Decreto 105/2014 

A LOMCE destaca a importancia do hábito lector e dos procesos que implican a 



lectura ó longo da vida do neno e futuro adulto. 

Dentro dos principios xerais do decreto 105/2014 inclúese a “lectura” como un dos 

puntos para acadar a pleno desenvolvemento dos individuos. 

Por todo o exposto, resulta imprescindible establecer un proxecto lector que impulse 

as actividades relativas á promoción e práctica da comprensión lectora prevista nos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación; así como ao grao de adquisición das 

competencias clave correspondentes a cada unha das áreas do currículo e que 

favoreza a súa posta en práctica diaria por todo o profesorado en todas a áreas dun 

modo eficaz. 

A lectura é un factor esencial do enriquecemento intelectual e constitúe una actividade 

clave na educación por ser un dos principais instrumentos de aprendizaxe, cuio 

dominio abre as portas a novos coñecementos. Un deficiente aprendizaxe lector e 

una mala comprensión abocan aos alumnos ao fracaso escolar e persoal . Por iso, a 

comprensión lectora, ademais de ser un instrumento de aprendizaxe, é un requisito 

indispensable para que o alumno sinta gusto pola lectura. 

A lectura estará presente en tódalas áreas, por iso o fomento da lectura e o 

desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados non so dende as áreas 

de lingua senón a través das actividades específicas de tódalas áreas. 

As sesión de lectura non se orientarán pois a ser una continuación da clase de lingua 

senón como a posta en práctica das súas ensinanzas e servirán para avaliar o nivel 

de 

comprensión lectora do alumno. 

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades 

e intereses do lector. Lese para obter información, para aprender, para comunicarse, 

para divertirse, para vivir outras realidades,… Todas estas finalidades que se terán 

en conta á hora de traballar na aula desenvolvendo estratexias que faciliten ao alumno 

a súa consecución. 

Os obxectivos a conseguir serán por tanto os seguintes: 

a) Espertar e aumentar o interese do alumno pola lectura. 

b)Potenciar a comprensión lectora dende tódalas áreas do currículo. 

c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 

d) Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de 

disfrute 



persoal. 

e) Fomentar no alumnado, a través da lectura, una actitude reflexiva e crítica ante 

as 

manifestacións do entorno. 

d) Usar la biblioteca para a búsqueda de información e aprendizaxe, e como fonte de 

pracer. 

e) Empregar a lectura coma fonte de información e entretemento. 

f) Considerar a lectura unha vía de coñecemento. 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión 

lectora, xa que a través dela se estimula a recreación de sentimentos e sensacións, 

ao mesmo tempo que serve como vehículo de ideas. A automatización dunha boa 

entoación, una correcta pronunciación e una axeitada velocidade lectora son 

imprescindibles para que o lector poda consolidar a comprensión lectora. 

Plans específicos para 2º de Primaria: 

- Espertar interese e gusto pola lectura a través de distintos tipos de textos ( 

contos, rimas, adiviñas, poemas, ...) e diferentes soportes. 

- Aumentar a comprensión lectora e o vocabulario do alumno. 

- Ser capaz de contar unha historia ou expresar a súa idea principal despois 

de escoitala ou lela, traballando deste xeito a competencia lingüística. 

- Potenciar o uso da biblioteca de aula. 

 
 

As actividades que se van desenvolver ao longo deste curso relacionadas co Plan 

Lector, ímolas clasificar en actividades a nivel de centro e actividades do 2º nivel de 

Ed. Primaria. 

• Actividades a nivel de centro: 

o Fomentar o interese pola lectura e escritura traballando diferentes libros 

con temáticas diversas que sexan de interese para o alumando. Estes 

libros serán aportados polos alumnos, pola biblioteca do centro e de 

aula ou pola mestra. 

o Diferentes actividades organizadas pola biblioteca do centro como 

poden ser concursos, xogos, contacontos, recetarios, contos 

viaxeiros,... 

o Co gallo do Día das Letras Galegas, tamén se traballarán textos 



relacionados co homenaxeado/a dese ano.(Con algunha dinámica en 

concreto). 

• Actividades a nivel de aula: 

o Lecturas de contos relacionados cos días de obrigada conmemoración 

como poden ser o día dos dereitos do nenos, día da constitución, día 

dos dereitos humanos,... 

o Lectura diaria de 30 minutos despois do recreo na aula. 

o Elaboración dunha ficha sobre o libro que remataron de ler, na que 

expresan se lles gustou ou non, fan un debuxo, identifican o autor,... Ao 

final de curso, todas estas fichas formarán “O libro dos meus contos”. 

o Lectura, observación e investigación de libros relacionados con 

ciencias naturais e sociais que serán moitos deles aportados polas 

familias para levar a cabo pequenos proxectos de aprendizaxe. 

o Contacontos e lecturas compartidas por parte dos alumnos. 

o Traballaremos unha serie de contos ao longo do curso, nos que 

ademais de lelos faremos algunha actividade relacionada con eles: 

manualidade, visionado de video, canción, compresión,... Serán  contos 

que transmitan valores, que os fagan reflexionar, que traballen a 

empatía,... Con todos estos contos traballados faremos un libro (nun 

block de debuxo) que recolla todo o que aprenderon e traballaron sobre 

os mesmos. 

o Intentarase facer algunha dramatización dalgún conto. 

o Memorización de poesías, cancións e rimas. 

o Escribir e ler cartas, receitas de cociña, contos, chistes, poesías,... 

 
 
 

12.2.- EDUCACIÓN DIXITAL (Artigo19. Título 3º. Decreto 105/2014): 

Artigo 19. 1. A consellería con competencias en materia de educación promoverá o 

uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula como medio didáctico 

apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

Dende as aulas de 2º de Educación Primaria, tentaremos, na medida do posible 

contribuír ó uso axeitado das tecnoloxías nesta nova era dixital. 



Promoveremos o seu uso na casa solicitando axuda para diferentes actividades 

da aula de búsqueda de información para os proxectos que se levarán a cabo. 

 
13. TRANSVERSALIDADE. 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada 

curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, 

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

cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

A transversalidade vaise manifestar nun conxunto de actividades que se 

plasmarán tamén na PXA do Centro e que serán de obrigado cumprimento para todos 

os niveis agás que se estipule o contrario. 

Fomentarase a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con 

discapacidade, a igualdade de oportunidades e non-discriminación por razón de 

discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións 

curriculares, accesibilidade universal, deseño para todas as persoas, atención á 

diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para conseguir que o 

alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade en 

igualdade de oportunidades. 

Así mesmo, na aula se promoverá o desenvolvemento dos valores que 

fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de 

xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non- 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica 

de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, 

a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia 

terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración 

polas vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia. 

Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas. 

 
 
 

14.- LIBROS DE TEXTO. 
 

MATERIA LIBRO EDITORIAL 



   

VALORES SEN LIBRO  

MATEMÁTICAS CINCO EN RAIA EDITORIAL 

LINGUA GALEGA  SANTILLANA 

LINGUA CASTELÁ   

CIENCIAS SOCIAIS   

CIENCIAS NATURAIS   

PLÁSTICA SEN LIBRO  

 

15.-METODOLOXÍA DE TRABALLO A DISTANCIA. 

No caso dun posible confinamento, e ter que traballar telematicamente, a 

metodoloxía, as actividades e os materiais e recursos a empregar serían os seguintes: 

 
15.1. Actividades: 

 

 

A forma de traballar será variada: 
 

• Realizar investigacións que lles permitan aumentar a súa autonomía no 

traballo e os seus coñecementos nalgunhas áreas. 

• Material que puidera ser impreso ou consultado na rede para aquel alumnado 

que tivera problemas de conectividade e careza dun soporte informático e/ou 

impresora. Procuramos que sexan actividades nas que non necesiten moita 

consulta na rede. 

• Actividades de búsqueda de información en diferentes soportes: xornais, 

revistas, libros, contos … 

• Mantemos as actividades plásticas propias de momentos da vida dos nenos- 

as e de celebracións propias do curso escolar: Día do Libro, Dia Internacional 

da Auga, Día das Letras Galegas.. 



15.2. Metodoloxía: 

Este ano, vendo que podíamos ser confinados de novo decidimos que o alumnado 

mercara un proxecto que está comprendido por 9 libros de texto (a traballar 1 por 

cada mes do curso), en cada libro están englobadas as seguintes áreas: 

matemáticas, lingua galega e castelá, ciencias naturais e sociais. De tal xeito que 

cada alumno/a ten na súa casa todos os libros agás o que estamos a traballar nese 

momento na aula. Polo que, se nos tiveramos que confinar, poderíamos seguir 

traballando cos outros libros que teñen na casa. 

En canto á metodoloxía, ademáis dos libros de texto, trataríamos de combinar 

distintos materiais imprimibles como materiais online. Adaptaríamonos a todas as 

tipoloxías de familias e de contextos familiares. 

Preocuparíamonos de que cada alumno-a recibira o material pola canle que lle fora 

máis doada: correo electrónico, paxina web do centro, envío en papel das actividades 

... e que cada alumno seguira recibindo os apoios necesarios (como si estivésemos 

no colexio) para levar a cabo o seu proceso educativo. 

Estaríamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía 

terapéutica enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo que 

necesita cada neno-a. 

Do mesmo xeito, seguiríamos mantendo relación visual cos nenos-as, a través de 

videoconferencias coa familia e cos nenos. 

Centraríamonos en explicar todos os contidos que son necesarios tendo en conta as 

dificultades que xa coñecemos do noso alumnado e sen deixar de lado o reforzo e o 

repaso, decidimos incluír actividades de ampliación que permitan ir máis alá e 

descubrir intereses dos nosos alumnos. 

A través de distintos medios: e-mail, Abalar, telefónicamente e Webex teríamos 

contacto coas familias onde nos poden escribir as súas opinións sobre os seus nenos-

as, compartir actividades que realizan e non están dentro do que nós pedimos e, sobre 

todo, teríamos titorías en calquera destes medios . 

Xa é de sempre, incluímos ás familias no proceso educativo dos seus fillos-as xa que 

moitas das actividades precisan a súa colaboración . 



15.3. Materiais e recursos: 

Uso de material informático con acceso a internet: ordenador portátil, tableta, teléfono 

móbil, impresora (non imprescindible), .... e todos os materiais que utilizamos no 

centro educativo: libros, material funxible, material de manualidades, material de 

refugallo, material orgánico, .... 

 

15.4. Alumnado con NEAE: 

A este alumnado, se lles enviarían actividades e propostas concretas adaptadas ao 

seu nivel e características de aprendizaxe, tal e como se fai no día a día na aula. 

Estaríamos coordinadas coas mestras de apoio : audición e linguaxe e pedagoxía 

terapéutica enviando de forma personalizada e individual o material de reforzo que 

necesita cada neno-a. 

 

15.5. Alumnado sen acceso a internet: 

En 2º de Primaria contamos con 4 familias que non teñen acceso a internet nin 

ordenador nas súas casas, con este alumnado buscaríamos solucións para que lles 

cheguen as actividades ou ben a través da asistenta social ou a través de correo 

postal onde enviaríamos o material impreso. 

 
 

 
16.- CONTIDOS PENDENTES DE TRABALLAR QUE QUEDARON DO CURSO 

ANTERIOR. 

 

Os contidos que non se traballaron o curso pasado e que pertencen ao primeiro 

nivel de educación primaria serán abordados este curso 2020-2021 de dúas formas: 

 
• Aqueles contidos que son base para adquirir outros serán traballados neste 

primeiro trimestre. 

• De outro modo aqueles contidos que poidan ser traballados ampliándoos neste 

segundo nivel serán traballados no momento no que aparezcan na 

programación. 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 
Para a elaboración e posta en marcha da programación de 3º de Primaria seguiremos as directrices da Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa (LOMCE) e o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que 

se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Como recollen o artigo 2 do Decreto 105/2014, a finalidade desta etapa é facilitar aos alumnos/as as aprendizaxes da 

expresión e da comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, os hábitos de 

convivencia, de estudo e de traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade. Así mesmo, procurarase a integración 

das experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo. 

Ademáis dos contidos curriculares de cada área, traballaranse tamén outros aspectos como os valores e normas de 

convivencia, hábitos de traballo individual e en equipo, iniciativa personal, creatividade, resolución de conflitos, respecto ás 

diferenzas, etc. sempre prestando especial atención á importancia de traballar todas as competencias, incluíndo tamén as TIC 

sempre que sexa posible. 

Esta programación realízase tendo en conta o contexto do centro no que será desenvolvida, o CPI o Feal. Como reflexa 

o Proxecto Educativo, este colexio sitúase nun ambiente semiurbano e, segundo indica o índice Socioeconómico e Cultural, a 

maioría das familias sitúanse nun nivel medio baixo. 

Durante o presente curso escolar no centro haberá dous cursos de 3º de EP dividíndose o número de alumnos do 

seguinte xeito: 

 
 

CURSO Nº DE ALUMNOS/AS 

3º A 23 
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3º B 25 

 

2.- OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

a) 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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza 

en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no 

ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades 

de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender 

mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións 

elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial 

atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante 

as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o 

deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así 

como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións 

de diversidade afectivo-sexual. 

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

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres 

e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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3.- RELACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS 
COMPETENCIAIS. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.  

3.1.- PERFIL COMPETENCIAL 

 

Competencias 

Clave 
Estándares de 
Aprendizaxe 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAA 

LGB4.8.1. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e 
léxicas moi evidentes e básicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe 

 

10% 

LCB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a información recollida, para levar a cabo diversas actividades en 
situacións de aprendizaxe. 

10% 

LCB3.3.1. Emprega, de xeito guiado e segundo modelos, estratexias de planificación, textualización 
e revisión do texto. 10% 

CSB1.2.1. Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega estratexias de traballo cooperativo 
adoitando un comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do 
funcionamento democrático 

 

10% 

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e comunica o 
resultado de forma oral e escrita de maneira ordenada, clara e limpa, en diferentes soportes. 

10% 

MTB1.1.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas: revisa as operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, comproba e interpreta as solución no contexto da situación, busca outras formas 
de resolución, etc. 

 

10% 

MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que quero descubrir?, que teño?, 
que busco?, como o podo facer?, non me equivoquei ao facelo?, a solución é idónea? 

10% 

PLB3.6. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos escritos. 10% 

EPB1.1.1. Establece unha orden ou pautas para seguir no procedemento de observación dos elementos 
do contexto, e na súa comunicación oral ou escrita. 

5% 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa interese por mellorar. 10% 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía resolvendo problemas motores. 5% 
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CCL 

LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións, narracións curtas...) 
presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental e responde preguntas aclaratorias elementais 
sobre o seu contido. 10% 

LGB1.6.3. Amosa un discurso oral, claro, cunha pronuncia e entoación axeitadas e propias da lingua 
galega. 

10% 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e 
estruturando a información. 

10% 

LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas, respecto da 
opinión dos e das demais. 

5% 

LCB1.5.1. Comprende de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual, do ámbito 
escolar e social, identifica o tema e selecciona as ideas principais: noticias, contos, folletos 
informativos,narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas médicas…. 

 

10% 

LCB3.1.1. Escribe, con axuda e en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá, do ámbito 
escolar e social, utilizando elementos de cohesión básicos: noticias, contos, folletos informativos, 
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, receitas, instrucións, normas…. 

 

10% 

MTB3.3.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias utilizadas en 
todos os procedementos realizados. 

5% 

CSB1.1.1. Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a 
relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

10% 

CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito oral e escrito os resultados da observación do ciclo vital 
previamente planificado. 

5% 

PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios lingüísticos 
en situacións rutineiras reais ou simuladas a través de respostas verbais e non verbais. 

10% 

EPB1.2.1. Interpreta e valora a información que ofrecen as imaxes no contexto social e comunica as 
sensacións, elaborando informacións básicas. 

5% 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os sentimentos que lle provoca a audición dunha 
peza musical. 

5% 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de forma correcta en diferentes situacións e respecta as 
opinións dos e das demais. 

5% 

CMCT 

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de sinxelos gráficos e ilustracións, 
relacionando esta co contido do texto que a acompaña. 

10% 

LCB3.4.1. Elabora, de forma guiada, gráficas sinxelas a partir de datos obtidos de experiencias realizadas 10% 
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CSB2.8.1. Identifica e sabe usar os distintos aparellos de medida que se utilizan para a recollida de datos 
atmosféricos. 

10% 

CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao deseño e construción dalgún obxecto ou aparello sinxelo, 
empregando operacións matemáticas no cálculo previo, así como as tecnolóxicas: unir, cortar,pegar... 

10% 

MTB2.4.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento. 

10% 

MTB2.4.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operación 
empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solución no contexto. 

10% 

MTB5.1.3. Interpreta gráficas de táboas extraendo a información explícita. 10% 

EPB2.1.9. Fai composicións correctamente a partir do eixe de simetría. 10% 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e presenta graficamente a súa estrutura.  10% 

EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en repouso e realizando actividade física. 10% 

 

 

 

 

 

 
CD 

LGB1.2.2. Selecciona informacións relevantes dos documentos audiovisuais para realizar tarefas de 
aprendizaxe. 

15% 

LCB3.6.1. Usa con axuda as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar os 
textos e buscar información. 

15% 

CSB1.1.1. Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona 
a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. 

10% 

CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, aparellos e máquinas sinxelas de uso cotián na escola 
analizando o seu funcionamento. 

10% 

MTB1.3.1. Iníciase na utilización de ferramentas tecnolóxicas, nomeadamente a calculadora, para 
a realización de cálculos numéricos, para aprender e resolver problemas. 

10% 

PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna inmediata de xeito 
elemental. 

10% 

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para documentarse sobre o seu 
contexto cultural e artístico. 

10% 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais 
sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas. 

10% 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar a información que se lle solicita. 10% 

 

 

 

LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo. 10% 

LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo. 10% 

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros. 10% 
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CSC 

LCB3.5.1. Exprésase, por escrito, evitando unha linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas. 10% 

CSB3.2.1. Recoñece, partindo da realidade galega, a diversidade cultural, social, política e 
lingüística nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 

5% 

CSB4.4.1. Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico do 
contorno próximo e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora. 

5% 

CNB1.3.1. Coñece e aplica estratexias para estudar e traballar de forma eficaz individualmente e 
en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos. 

10% 

MTB3.5.1. 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 situación reais 
como figuradas. 

 

10% 

PLEB1.6. Valora las interacciones orales entre iguales como medio de aprendizaje compartido. 10% 

EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo. 5% 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo individual e colectivo. 5% 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar os conflitos de xeito razoable. 10% 

 

 

 

CSIEE 

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando 
e estruturando a información. 

5% 

LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia básica en diversas situacións de comunicación: 

diálogos, exposicións orais seguindo un modelo, e guiadas, con axuda, cando cumpra, das 
tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

10% 

LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita e 
pregunta para asegurar a comprensión. 

10% 

LCB2.4.2. Selecciona textos do seu interese en función dos seus gustos e preferencias. 10% 

MTB1.2.1. Planifica o proceso de traballo con preguntas apropiadas: que quero descubrir?, que 
teño?, que busco?, como o podo facer?, non me equivoquei ao facelo?, a solución é idónea? 

10% 

 
 CSB1.1.2. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa 

presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades. 
10% 

 CNB1.2.1. Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno mediante a observación 
obtén unha información. 

10% 

 PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións da biblioteca de aula para a súa lectura guiada e 
respectando as súas normas de funcionamento. 

5% 

 EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e colaborando 
coas tarefas que lle foran encomendadas. 

10% 
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 EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da selección, a combinación e a organización dunha 
serie de elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados 

10% 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e ás súas compañeiras as características dun xogo practicado 
na clase. 

10% 

 

 

 

 

 

 

CCEC 

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa. 10% 

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. 

10% 

LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e 
valorando a diversidade cultural. 

10% 

LCB4.5.1. Valora a diversidade lingüística da comunidade autónoma. 5 % 

LCB5.3.1. Valora os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns e adiviñas 10% 

LCB.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de lecer persoal. 

10% 

CSB3.2.1. Recoñece, partindo da realidade galega, a diversidade cultural, social, política e lingüística 
nun mesmo territorio como fonte de enriquecemento cultural. 

10% 

PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe compartido. 10% 

EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer formas de expresión de autores/as e a súa obra, empregando as 
tecnoloxías da información 

5% 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de Galicia. 10% 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas sinxelas representativas da cultura galega e doutras 
culturas, seguindo unha coreografía básica. 

10% 
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3.2.-CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR  DE APRENDIZAXE AVALIABLE OBXECTIVOS E CONTIDOS 
DESENVOLVIDOS, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  E 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACION. 

 
3.2.1. ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 
 

ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Temporali

zación 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA  

 b 

 e 

 g  

 h  

 i 

 B1.1. Realización de proxectos e 

presentación de resultados. 

 B1.2. Busca guiada de 

información en internet e noutros 

soportes.  

 B1.3. Utilización básica de 

tratamento de textos para a 

presentación de traballos. 

 B1.1. Realizar un proxecto para a 

obtención dun produto como resultado 

dun problema formulado, elaborando con 

certa autonomía documentación sobre o 

proceso.  

 CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a 

información importante, obtén conclusións e 

comunica o resultado de forma oral e escrita 

de maneira ordenada, clara e limpa, en 

diferentes soportes.  

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CD 

1ª, 2ª e  

3ª AV. 

 CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na 

observación, planificación e execución de 

accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

1ª, 2ª e  

3ª AV. 

 b 

 e 

 h 

 B1.4. Iniciación á actividade 

científica. 

 B1.2. Establecer conxecturas de sucesos 

ou problemas que ocorren no seu 

contorno por medio da observación, e 

obter unha información.  

 CNB1. 2.1. Establece conxecturas de 

sucesos ou problemas do seu contorno 

mediante a observación obtén unha 

información. 

 CAA 

 CMCCT  

 CSIEE 

1ª, 2ª e  

3ª AV. 

 a 

 b 

 c 

 m 

 B1.5. O traballo cooperativo.  

 B1.6. Técnicas de estudo e 

traballo.  

 B1.7. Hábitos de traballo, esforzo 

e responsabilidade. 

 B1.3. Traballar de forma cooperativa 

apreciando o coidado pola seguridade 

propia e a dos seus compañeiros/as, 

coidando as ferramentas e facendo un 

uso axeitado dos materiais. 

 CNB1.3.1. Coñece e aplica estratexias para 

estudar e traballar de forma eficaz 

individualmente e en equipo, amosando 

habilidades para a resolución pacífica de 

conflitos.  

 CAA 

 CMCT 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e  

3ª AV. 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Temporali

zación 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE  

 g 

 k 

 B2.1. O corpo humano e o seu 

funcionamento.  

 B2.2. As funcións vitais.  

 Importancia dos sentidos en 

relación co medio. 

 B2.3. Recoñecemento dos 

cambios físicos e persoais nas 

diferentes etapas da vida das 

persoas. 

 B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do 

propio corpo e os órganos máis 

importantes para o seu funcionamento. 

 CNB2.1.1. Explica a morfoloxía externa do 

propio corpo, o seu funcionamento nun 

sentido global e os cambios nas distintas 

etapas da vida. 

 CMCCT 1ªAV 

 CNB2.1.2. Coñece os principais órganos 

vitais e entende a súa importancia no 

funcionamento do organismo.  

 CMCCT 1ªAV 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 k 

 m 

 B2.4. Saúde e enfermidade.  

 B2.5. Hábitos saudables: 

alimentación, hixiene, exercicio 

físico e descanso. 

 B2.6 Factores que producen as 

enfermidades máis habituais: 

carie, obesidade, gripe, catarros... 

 B2.7. Coñecemento de si 

mesmo/a e dos e das demais: 

emocións e sentimentos propios e 

alleos. 

 B2.8. A relación cos demais. 

Toma de decisións. 

 B2.9 A igualdade entre homes e 

mulleres. 

 B2.2. Identificar e explicar as 

consecuencias para a saúde e o 

desenvolvemento persoal de 

determinados hábitos de alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso 

deseñando protocolos para a súa 

prevención. 

 CNB2.2.1 Emprega hábitos de hixiene, de 

exercicio e de alimentación sa na escola.  

 CMCCT  

 CSC 

1ªAV 

 CNB2.2.2. Recoñece algúns factores 

causantes das enfermidades máis habituais 

(caries, catarros, gripe e obesidade) e aplica 

actuacións para á súa prevención. 

 CMCCT  1ªAV 

 e  B2.3. Deseñar un menú equilibrado para 

a súa idade.  

 CNB2.3.1. Clasifica alimentos en función dos 

nutrientes principais. 

 CMCCT  1ªAV 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Temporali

zación 

 h 
 B2.10. Clasificación dos alimentos 

en función dos nutrientes 

principais.  

 B2.11. Pirámide alimentaria. 

 B2.12. Análise de dietas 

equilibradas. 

 CNB2.3.2. Diferencia entre dieta equilibrada 

e non equilibrada e elabora un menú 

saudable na escola. 

 CMCCT 

 CSC  

 CSIEE 

1ªAV 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS  

 b 

 g 

 e 

 l 

 i  

 o 

 B3.1. Diferenza entre seres vivos 

e inertes. 

 B3.2. Identificación de animais e 

de plantas como seres vivos.  

 B3.3. Clasificación de animais 

vertebrados e invertebrados a 

partir de características 

observables. 

 B3.4. Clasificación das plantas 

(herbas, arbustos e árbores) a 

partir de características 

observables. 

 B3.5. Utilización guiada de claves 

e de guías de animais e plantas 

para a clasificación e identificación 

dalgunhas especies existentes en 

Galicia.  

 B3.6. Identificación de cambios 

observables que se producen nos 

seres no contorno. 

 B3.1. Identificar e clasificar, con criterios 

científicos, animais e plantas do seu 

contorno próximo, recoñecer as súas 

características principais e buscar 

información en fontes variadas. 

 CNB3.1.1. Observa, identifica e recoñece as 

características básicas e clasifica animais 

vertebrados e invertebrados do seu contorno, 

con criterio científico. 

 CMCCT 

 CSIEE 

2ªAV 

 CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as 

características das plantas do seu contorno e 

clasifícaas con criterio científico.  

 CMCCT 

 CCL 

 CSIEE 

2ªAV 

 CNB3.1.3. Utiliza claves e guías para a 

clasificación de animais e plantas. 

 CMCCT 

 CAA 

2ªAV 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Temporali

zación 

 a 

 b 

 c 

 e 

 h 

 i 

 j 

 l 

 m  

 o 

 B3.7. Observación e comparación 

das diversas maneiras en que os 

seres vivos realizan as funcións 

vitais utilizando instrumentos 

apropiados e medios audiovisuais 

e tecnolóxicos da maneira máis 

precisa e rigorosa posible. 

 B3.8. Valoración da 

biodiversidade e interese pola súa 

conservación. 

 B3.2. Observar e rexistrar de forma 

cooperativa, algún proceso asociado ao 

ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou 

na aula. Comunicar de xeito oral e escrito 

os resultados, empregando soportes 

textuais variados. 

 CNB3.2.1. Coñece as funcións de relación, 

reprodución e alimentación dun ser vivo e as 

explica empregando diferentes soportes. 

 CMCCT 2ªAV 

 CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito oral 

e escrito os resultados da observación do 

ciclo vital previamente planificado. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

2ªAV 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA  

 a 

 b 

 c 

 g 

 h 

 B4.1. Fontes de enerxía. A 

enerxía e os cambios.  

 B4.2. Intervención da enerxía na 

vida cotiá.  

 B4.3. Uso responsable dos 

recursos naturais do planeta. 

Aforro enerxético.  

 B4.4. A produción de residuos, a 

contaminación e o impacto 

ambiental. 

 B4.5. Desenvolvemento de 

actitudes individuais e colectivas 

fronte a determinados problemas 

mediombientais.  

 B4.1. Identificar, a partir de exemplos da 

vida cotiá, usos dos recursos naturais e 

consecuencias dun uso inadecuado 

facendo fincapé no aforro enerxético e no 

impacto medioambiental.  

 CNB4.1.1 Coñece algunhas fontes de 

enerxía, os seus usos e a súa intervención 

na vida cotiá. 

 CMCCT 

 CSC 

3ªAV 

 CNB4.1.2. Emprega actitudes responsables 

de aforro enerxético e de recollida de 

residuos na escola. 

 CMCCT 

 CSC 

3ªAV 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Temporali

zación 

 b 

 e 

 g 

 h 

 B4.6. Cambios de estado da auga. 

 B4.7. O ciclo da auga. 

 B4.8. Identificación de forzas 

coñecidas que fan que os 

obxectos se movan ou deformen. 

 B4.2. Realizar experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións para recoñecer 

os cambios de estado da auga e os 

efectos de forzas coñecidas no 

movemento dos corpos. 

 CNB4.2.1. Explica os cambios de estado da 

auga en fenómenos naturais e situacións da 

vida cotián. 

 CMCCT 

 CCL  

3ªAV 

 CNB4.2.2. Realiza experiencias sinxelas 

para identificar as forzas que fan que os 

obxectos se movan en situacións reais. 

 CMCCT 3ªAV 

 b 

 g 

 h 

 B4.9. Identificación de 

compoñentes e preparación 

dunha mestura.  

 B4.3. Realizar mesturas sinxelas con 

sustancias relacionadas coa vida 

doméstica e do contorno, achegando 

conclusións sobre os resultados.  

 CNB4.3.1. Compara densidades de 

diferentes sustancias que emprega 

diariamente con respecto á auga. 

 CMCCT 3ªAV 

 CNB4.3.2. Realiza algunhas mesturas de 

uso doméstico e presenta conclusións dos 

resultados.  

 CMCCT 3ªAV 

BLOQUE 5: A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS  

 a 

 b 

 e 

 g 

 B5.1. Manipulación e observación 

do funcionamento de obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas 

(bicicleta, xoguetes, móbiles, 

tesoiras, roda, manivelas, 

espremedor, reloxo, pinzas, 

triturador...). 

 B5.2. Importancia da ciencia e da 

tecnoloxía para mellorar as 

condicións de vida e de traballo.  

 B5.1. Manipular e observar o 

funcionamento de aparellos e máquinas 

sinxelas simples e das complexas máis 

habituais e observar o seu uso na vida 

cotiá. 

 CNB5.1.1. Coñece e emprega obxectos, 

aparellos e máquinas sinxelas de uso cotián 

na escola analizando o seu funcionamento. 

 CMCCT 3ªAV 

 CNB5.1.2. Identifica e explica a enerxía que 

empregan obxectos, aparellos e máquinas 

sinxelas de uso habitual na vida cotiá. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

3ªAV 

 a 

 b 

 c 

 B5.3. Planificación e realización 

dalgún obxecto ou máquina de 

construción sinxela. 

 B5.2. Planificar e realizar a construción 

de forma cooperativa dalgún obxecto ou 

máquina sinxela para a resolución dun 

 CNB5.2.1. Identifica e describe oficios en 

función dos materiais, das ferramentas e das 

máquinas que empregan.  

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

3ªAV 
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ÁREA CIENCIAS DA NATUREZA CURSO  TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Temporali

zación 

 d 

 e 

 g 

 h 

 j 

 m 

 B5.4. Manexo de ferramentas, 

aparellos e máquinas de uso 

doméstico, superando 

estereotipos sexistas. 

 B5.5. Prevención de riscos no 

emprego de máquinas de uso 

cotián. 

problema formulado e presentar os 

resultados en diferentes soportes. 
 CNB5.2.2. Aplica os coñecementos ao 

deseño e construción dalgún obxecto ou 

aparello sinxelo, empregando operacións 

matemáticas no cálculo previo, así como as 

tecnolóxicas: unir, cortar, pegar...  

 CMCCT 

 CCEC 

 CD 

3ªAV 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 
 
 

ÁREA CIENCIAS SOCIAIS      CURSO TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci

as 

 clave 

Temporali

zación 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS  

 a 

 b 

 d 

 e 

 h 

 i 

 B1.1.Iniciación ao coñecemento científico 

e a súa aplicación nas Ciencias sociais. 

 B1.2.Proposta de traballo que xurda dun 

problema, acontecemento ou inquietude 

e que supoña un proceso de 

investigación e acción que garanta 

participación activa do alumnado e facilite 

o proceso de autorregulación de 

aprendizaxes. 

 B1.3.Busca e selección de información 

utilizando as tecnoloxías da información e 

a comunicación e outras fontes (directas 

e indirectas), organización, análise, 

documentación do proceso mediante o 

uso do cartafol e comunicación das 

conclusións. 

 B1.4.Iniciativa emprendedora. 

Planificación, xestión e presentación dos 

proxectos co fin de acadar obxectivos.  

 B1.1.Realizar un traballo de investigación 

que supoña a busca, selección e 

organización de información sobre a área 

(empregando as TIC e outras fontes), a 

realización dun produto, a documentación 

do proceso (a través do uso do cartafol) e 

a comunicación do resultados, valorando 

o esforzo e amosando actitudes de 

cooperación, participación e respecto. 

 

 CSB1.1.1.Busca información 

(empregando as TIC e outras fontes 

directas e indirectas), selecciona a 

relevante, a organiza, analiza, obtén 

conclusións sinxelas e as comunica 

oralmente e/ou por escrito. 

 CAA 

 CCL 

 CD 

 CMCCT 

1ª, 2ª e 

3ª AV. 

 CSB1.1.2.Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións e 

tarefas coidando a súa presentación, 

ten iniciativa na toma de decisións e 

asume responsabilidades. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

1ª, 2ª e 

3ª AV. 

 a 

 b 

 c 

 d 

 B1.5.Emprego de técnicas de estudo 

individual e de estratexias de traballo 

cooperativo. Valoración do esforzo e 

coidado do material. 

 B1.2.Empregar estratexias de traballo 

cooperativo, adoitar un comportamento 

de respecto e tolerancia ante as 

diferentes ideas e achegas alleas nos 

diálogos e debates. 

 CSB1.2.1.Participa en actividades 

individuais e de grupo e, emprega 

estratexias de traballo cooperativo 

adoitando un comportamento 

responsable, construtivo e solidario e 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 

1ª, 2ª e 

3ª AV. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS      CURSO TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci

as 

 clave 

Temporali

zación 

 B1.6.Participación activa e construtiva na 

vida social, uso das normas de 

convivencia. A cooperación e o diálogo 

como valores democráticos e recursos 

básicos na resolución pacífica de 

conflitos. 

respecta os principios básicos do 

funcionamento democrático. 

 h 

 e 

 o 

 B1.7.Utilización da terminoloxía propia da 

área e do uso de textos de carácter 

social, xeográfico e histórico. 

 B1.3.Coñecer a terminoloxía propia da 

área e achegarse a comprender textos 

sinxelos de carácter social, xeográfico e 

histórico. 

 CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía 

propia da área e comprende textos 

sinxelos de carácter social, xeográfico e 

histórico. 

 CCL 

 CMCCT 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV. 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA  

 h  B2.1.Sistema solar: o Sol e os planetas. 

Deseño de maquetas, presentacións ou 

animacións empregando ás TIC como 

estratexia de reforzo da aprendizaxe. 

 B2.1.Recoñecer e situar os elementos 

principais do sistema solar: o Sol, os 

planetas e as súas características 

básicas empregando as TIC. 

 CSB2.1.1.Identifica, localiza os 

elementos principais do Sistema Solar: 

o Sol, os planetas e recoñece algunha 

das súas características básicas 

empregando as TIC. 

 CMCCT 

 CD  

1ªAV. 

 h 

 e 

 B2.2.O planeta Terra e a Lúa, o seu 

satélite. Características.  

 B2.3 Os movementos da Terra e a Lúa e 

as súas consecuencias: as estacións do 

ano, o día e a noite. 

 B2.2.Localizar o planeta Terra e a Lúa no 

sistema solar recoñecendo as súas 

características principais, movementos e 

consecuencias máis directas que 

producen na súa vida diaria e na 

contorna próxima. 

 CSB2 2.1.Describe de forma sinxela os 

movementos terrestres, o eixe do xiro e 

os polos xeográficos.  

 CMCCT 

 CCL 

1ªAV. 

 CSB2.2.2.Expón, de maneira sinxela, 

como se produce o cambio entre o día 

e a noite e as estacións do ano como 

consecuencia dos movementos 

terrestres. 

 CMCCT 

 CCL 

1ªAV. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS      CURSO TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci

as 

 clave 

Temporali

zación 

 CSB2.2.3.Identifica a Lúa como satélite 

da Terra e describe algunha das súas 

característica principais.  

 CMCCT 

 CCL 

1ªAV. 

 h 

 e 

 B2.3.As capas da Terra: características 

básicas. Formación dun volcán. 

Simulación da erupción dun volcán. 

Medidas para a prevención de danos. 

 B2.3.Identificar as capas da Terra 

segundo a súa estrutura sexa interna ou 

externa. Explicar que é un volcán, que 

acontece no momento da erupción e 

algunhas medidas de actuación básicas 

para a prevención de danos. 

 CSB2.3.1.Identifica, nomea e describe 

as capas da Terra.  

 CMCCT 

 CCL 

1ªAV. 

 CSB2.3.2. Explica que é un volcán e 

que acontece cando entra en erupción 

e nomea algunha medida para previr 

danos. 

 CMCCT 

 CCL 

 CAA 

1ªAV. 

 h 

 g 

 o 

 B2.4.Formas de representar a Terra. 

planos, mapas, planisferios e globos 

terráqueos. 

 B2.4.Identificar as distintas formas de 

representar a superficie terrestre e 

localizar o lugar no que vive. 

 CSB2.4.1.Recoñece as distintas formas 

de representación da Terra, planos, 

mapas, planisferios e globos 

terráqueos. 

 CMCCT 

 CCL 

1ªAV. 

 h 

 g 

 o 

 B2.5.Cartografía. Planos e mapas. O 

planisferio. Escalas sinxelas. Signos 

convencionais básicos. Orientación no 

espazo. Identificación sobre planos e 

mapas das diferentes rutas de acceso á 

escola, biblioteca,.. así como dalgúns 

elementos representativos da localidade. 

 B2.5.Distinguir entre planos e mapas, 

incluíndo os planisferios, facendo 

sinxelas interpretacións con escalas e 

signos convencionais básicos sobre 

mapas ou planos da súa entorna 

próxima. 

 CSB2.5.1. Diferencia entre plano, mapa 

e planisferios, interpreta unha escala 

sinxela nun mapa e identifica signos 

convencionais máis usuais e básicos 

que poden aparecer nel. 

 CMCCT 

 CAA 

1ªAV. 

 h 

 g 

 B2.6.Coñecemento e uso de diferentes 

técnicas, estratexias e instrumentos para 

orientarse no espazo. Puntos cardinais.  

 B2.6.Orientarse no espazo próximo 

empregando algunha técnica de 

orientación e instrumentos. 

 CSB2.6.1.Orientase no espazo 

empregando algunha técnica de 

orientación e instrumento. 

 CMCCT 

 CAA 

1ªAV. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS      CURSO TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci

as 

 clave 

Temporali

zación 

 h 

 e 

 B2.7.A atmosfera. Fenómenos 

atmosféricos. As nubes e as 

precipitacións. 

 B2.7.Identificar a atmosfera como 

escenario dos fenómenos 

meteorolóxicos, coñecer algúns destes 

fenómenos máis frecuentes na súa 

contorna e explicar, de maneira sinxela 

como se forman as nubes e as 

precipitación. 

 CSB2.7.1.Identifica e nomea 

fenómenos atmosféricos e describe as 

causas que producen a formación das 

nubes e as precipitacións. 

 CMCCT 

 CCL 

1ªAV. 

 h 

 g 

 i 

 e 

 B2.8.Tempo atmosférico. Instrumentos 

de medición de variables meteorolóxicas. 

Construción dunha estación 

meteorolóxica sinxela. As TIC para a 

recollida de datos e comparación da 

información obtida. 

 B2.8. Identificar os aparatos de medida 

que se empregan para na recollida de 

datos. Recoller datos empregando as 

TIC, representar e interpretar gráficos 

sinxelos e comparalos coa información 

na web e prensa dixital ou escrita. 

 CSB2.8.1.Identifica e sabe usar os 

distintos aparellos de medida que se 

utilizan para a recollida de datos 

atmosféricos. 

 CMCCT 

 CD 

 CAA 

1ªAV. 

 B2.9. Coñecer cal e a función dunha 

estación meteorolóxica e facer pequenas 

observacións. 

 CSB2.9.1.Describe unha estación 

meteorolóxica, explica a súa función, 

confecciona e interpreta gráficos moi 

básicos de temperaturas e 

precipitacións. 

 CSIEE 

 CAA 

 CMCCT 

1ªAV. 

 h 

 o 

 B2.9.Mapas do tempo atmosférico de 

Galicia. 

 B2.10 Interpretar o tempo atmosférico en 

mapas do tempo sinxelos da comunidade 

autónoma. 

 CSB2.10.1.Interpreta mapas do tempo 

sinxelos de Galicia distinguindo os seus 

elementos principais. 

 CMCCT 

 CAA 

1ªAV. 

 h 

 o 

 B2.10. O clima.  Grandes zonas 

climáticas mundiais. Comparación do 

clima do contorno co de outras zonas. 

 B2.11.Diferenciar entre clima e tempo 

atmosférico, recoñecer as tres grandes 

zonas climáticas mundiais e comparalas 

co clima do espazo no que vive. 

 CSB2.11.1.Diferencia entre clima e 

tempo atmosférico. 

 CMCCT 1ªAV. 

 CSB2.11.2.Nomea as tres grandes 

zonas climáticas do planeta e identifica 

 CMCCT 

 CCL 

1ªAV. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS      CURSO TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci

as 

 clave 

Temporali

zación 

algunha característica principal que se 

identifique co clima da súa contorna. 

 h 

 e 

 B2.11. O ciclo da auga: fases.  B2.12. Explicar como se produce o ciclo 

da auga e as súas fases relacionándoos 

cos elementos da paisaxe da súa 

contorna próxima. 

 CSB2.12.1. Escribe ordenadamente as 

fases nas que se produce o ciclo da 

auga. 

  

 CMCCT 

 CAA 

1ªAV. 

 h 

 e 

 o 

 B2.12.Paisaxe: definición, elementos 

básicos que caracterizan as paisaxes de 

Galicia. Características. 

 B2.13. Explicar que é unha paisaxe, os 

seus elementos básicos e recoñecer os 

distintos tipos de paisaxes de Galicia.  

 CSB2.13.1.Define paisaxe, identifica os 

seus elementos e recoñece as 

diferentes tipos de paisaxe básicas na 

comunidade autónoma. 

 CMCCT 

 CCL 

1ªAV. 

 B2.14. Localizar nun mapa os principais 

elementos da paisaxe: unidades de 

relevo e ríos máis importantes da 

comunidade autónoma e coñecer 

algunha característica relevante de cada 

un deles. 

 CSB2.14.1. Localiza nun mapa os 

principais elementos da paisaxe: 

unidades de relevo e ríos máis 

importantes da comunidade autónoma. 

 CMCCT 

 CAA 

1ªAV. 

 a 

 d 

 e 

 h 

 B2.13.A intervención humana no medio 

próximo. A contaminación atmosférica e 

o cambio climático. Desenvolvemento 

sostible e consumo responsable. 

 B2.15. Explicar a importancia e as 

consecuencias da intervención humana 

no medio próximo valorando a 

necesidade dun desenvolvemento 

sostible. 

 CSB2.15.1.Explica o impacto e as 

consecuencias negativas que a acción 

humana ten sobre o medio máis 

próximo. 

 CSC 

 CCL 

1ªAV. 

 CSB2.15.2.Explica a importancia de 

coidar a atmosfera e as consecuencias 

de non facelo. 

 CSC 

 CCL 

1ªAV. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS      CURSO TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci

as 

 clave 

Temporali

zación 

 CSB2.15.3 Propón algunhas medidas 

para o desenvolvemento sostible e un 

consumo responsable. 

 CSC 

 CCL 

1ªAV. 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE   

 a 

 e 

 h 

 o 

 B3.1.A organización social, política e 

territorial da localidades e comarca 

(función e organización). Elaboración dun 

mapa conceptual de toda a organización. 

 B3.1.Expoñer e explicar a organización 

social, política e territorial da contorna 

próxima a través da interpretación dun 

mapa mental. 

 CSB3.1.1.Describe a estrutura básica 

da organización social, política e 

territorial da contorna próxima. 

 CSC 

 CCL 

2ªAV. 

 a 

 h 

 o 

 B3.2.Manifestacións culturais e 

lingüísticas de Galicia 

 B3.2.Valorar a diversidade cultural, 

social, política e lingüística de Galicia 

respectando as diferenzas. 

 CSB3.2.1.Recoñece, partindo da 

realidade galega, a diversidade cultural, 

social, política e lingüística nun mesmo 

territorio como fonte de enriquecemento 

cultural. 

 CSC 

 CEC 

2ªAV. 

 b 

 h 

 g 

 B3.3.Realización dun estudo demográfico 

da poboación no contexto do centro 

educativo que simule a poboación dun 

municipio manexando os conceptos 

básicos da demografía e representando e 

interpretando os datos en gráficas.  

 B3.3.Comprender os principais conceptos 

básicos demográficos, a través da 

realización do estudo demográfico da 

poboación no contexto do centro 

educativo, representar os datos en 

gráficas básicas e comunicar os 

resultados. 

 CSB3.3.1.Define demografía, 

comprende os principais conceptos 

demográficos e os representa en 

gráficas sinxelas.  

 CSC 

 CMCCT 

 CCL 

2ªAV. 

 h  B3.4.As actividades económicas e 

produtivas da localidade. Clasificación 

por sectores. Recursos naturais, materias 

primas e produtos elaborados. 

  B3.4.Distinguir entre materias primas e 

produtos elaborados e asocialos cos 

diferentes sectores produtivos e 

económicos da zona. 

 CSB3.4.1.Diferencia entre materias 

primas e produtos elaborados e os 

asocia cos diferentes sectores 

produtivos e económicos da contorna. 

 CMCCT 

 CCL 

2ªAV. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS      CURSO TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci

as 

 clave 

Temporali

zación 

 n 

 h 

 B3.5.Educación Viaria. Adquisición de 

coñecementos básicos que contribúan a 

consolidar condutas e hábitos viarios 

correctos. 

 B3.5.Coñecer as normas básicas e 

sinxelas de circulación e utilizalas como 

persoa usuaria de medios de transporte. 

 CSB3.5.1.Coñece, utiliza e respecta as 

normas básicas de circulación. 

 CSC 2ªAV. 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO  

 h 

 o 

 B4.1. As pegadas da nosa historia: 

duración e datación dos feitos históricos 

máis significativos da contorna e de 

Galicia. Representación do tempo 

histórico a través de liñas do tempo. 

 B4.1.Coñecer as nocións básicas de 

sucesión, duración e simultaneidade para 

ordenar temporalmente algúns feitos 

históricos relevantes de Galicia. 

 CSB4.1.1.Recoñece o século como 

unidade de medida do tempo histórico e 

localiza feitos situándoos como 

sucesivos a.C o d.C 

 CMCCT 

 CAA 

3ªAV. 

 CSB4.1.2.Sitúa nunha liña do tempo 

feitos do pasado da súa contorna 

datando os comezos e finais das 

épocas estudadas. 

 CMCCT 

 CAA 

3ªAV. 

 h 

 o 

 B4.2.A Prehistoria. A cultura castrexa en 

Galicia. 

 B4.3.A escritura como fonte histórica. 

 B4.4.A Idade Antiga en Galicia. A 

romanización.  

 B4.2.Recoñecer algúns restos ou 

acontecementos da Prehistoria e Idade 

Antiga (culturais, artísticos, e feitos) que 

evidencien o paso do tempo en Galicia e 

permitan situalos temporalmente no 

transcurso da historia. 

 CSB4.2.1.Identifica no tempo e no 

espazo algúns dos restos ou 

acontecementos da Prehistoria e da 

Idade Antiga de Galicia, describindo 

algunha característica fundamental. 

 CMCCT 

 CCEC 

3ªAV. 

 CSB4.2.2.Distingue entre prehistoria e 

historia recoñecendo a importancia das 

manifestacións escritas como avances 

que supoñen a transición entre esas 

épocas.  

 CSC 

 CCEC 

3ªAV. 

 CSB4.2.3.Describe algúns aspectos 

relacionados coa forma de vida e as 

 CSC 

 CCL 

3ªAV. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIAIS      CURSO TERCEIRO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Competenci

as 

 clave 

Temporali

zación 

estruturas básicas de organización 

social da cultura castrexa. 

 h 

 o 

 B4.5.Vestixios do pasado localizados na 

contorna próxima como fontes históricas 

para coñecer o pasado e como 

elementos integrantes da contorna 

actual. Os petróglifos e a arquitectura 

megalítica, castrexa e medieval. 

 B4.3.Recoñecer algúns vestixios do 

pasado, presentes na contorna próxima, 

como fontes históricas para coñecer o 

pasado e como elementos integrantes da 

contorna actual. 

 CSB4.3.1.Identifica algúns vestixios do 

pasado na contorna e recoñece o seu 

valor como fonte histórica.  

 CSC 

 CCEC 

3ªAV. 

 d 

 h 

 o 

 B4.6.O noso patrimonio natural, histórico 

e cultural. Os espazos protexidos. 

 B4.4.Desenvolver a curiosidade por 

coñecer as formas da vida humana no 

pasado, valorando a importancia que 

teñen os restos para o coñecemento e 

estudo da historia e como patrimonio 

cultural que hai que coidar e legar. 

 CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o 

patrimonio natural, histórico, cultural e 

artístico do contorno próximo e asume 

as responsabilidades que supón a súa 

conservación e mellora. 

 CSC 

 CCEC 

3ªAV. 
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ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. 
 

ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zacióln 

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR 

 a 

 c 

 d 

 e 

 B1.1. Estratexias e normas para o 

intercambio comunicativo: 

participación; exposición clara; 

escoita; respecto á quenda de 

palabra; respecto polos 

sentimentos, experiencias, ideas, 

opinións e coñecementos dos e das 

demais.  

 B1.1.Participar en situacións de 

comunicación, dirixidas ou 

espontáneas, respectando a quenda 

de palabra e a intervención dos e das 

demais. 

 LCB1.1.1. Expresa de forma global, 

ideas, opinións e sentimentos con certa 

claridade. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB1.1.2. Aplica as normas 

sociocomunicativas: escoita atenta, 

espera de quendas, respecto da opinión 

dos e das demais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 e 

 B1.2. Comprensión e expresión de 

mensaxes verbais e non verbais, 

especialmente xestos e ton de voz 

que complementen o significado da 

mensaxe. 

 B1.2. Recoñecer a información verbal 

e non verbal dos discursos orais e 

integrala na produción propia.  

 LCB1.2.1. Integra de xeito global os 

recursos verbais e non verbais para 

comunicarse oralmente, identificando o 

valor comunicativo destes. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB1.2.2. Exprésase cunha 

pronunciación e unha dicción correctas. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 a 

 b 

 e 

 B1.3. Participación en situacións de 

comunicación, espontáneas e 

dirixidas, utilizando un discurso 

cunha secuencia lineal sinxela. 

 B1.3. Expresarse con coherencia 

básica de forma oral para satisfacer 

necesidades de comunicación en 

diferentes situación de aula. 

 LCB1.3.1. Participa activamente e con 

coherencia básica en diversas situacións 

de comunicación:  

 Diálogos 

 Exposicións orais seguindo un 

modelo, e guiadas, con axuda, cando 

cumpra, das tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zacióln 

 b 

 e 

 B1.4. Dedución das palabras 

evidentes polo contexto. Interese 

pola ampliación de vocabulario. 

Creación de redes semánticas 

sinxelas. 

 B1.4. Facer hipóteses sobre o 

significado de palabras evidentes a 

partir do seu contexto de uso. 

 LCB1.4.1. Identifica polo contexto o 

significado de distintas palabras. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB1.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado 

a súa idade para expresarse con 

progresiva precisión nos diferentes 

contextos de comunicación. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B1.5. Comprensión global e 

específica de textos orais de diversa 

tipoloxía e procedentes de diversas 

fontes (produción didáctica, 

gravacións, medios de 

comunicación). 

 B1.5. Recoñecer o tema e as ideas 

principais de textos orais breves e 

sinxelos de diferente tipoloxía, 

segundo a forma da mensaxe 

(descritivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) e a súa intención 

comunicativa (informativos, literarios e 

prescritivos). 

 LCB1.5.1. Comprende de forma global a 

información xeral de textos orais de uso 

habitual, do ámbito escolar e social, 

identifica o tema e selecciona as ideas 

principais: noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, 

receitas médicas…. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB1.5.3. Responde preguntas sinxelas 

correspondentes á comprensión literal. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB1.5.4. Utiliza de xeito guiado a 

información recollida, para levar a cabo 

diversas actividades en situacións de 

aprendizaxe.  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B1.5. Comprensión global e 

específica de textos orais de diversa 

tipoloxía e procedentes de diversas 

fontes (produción didáctica, 

gravacións, medios de 

comunicación). 

 B1.6. Utilizar os medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaxe. 

 LCB1.6.1. Utiliza de xeito guiado os 

medios audiovisuais e dixitais para obter 

información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB1.6.2. Transforma en noticias 

sinxelas feitos cotiás próximos á súa 

realidade, imitando modelos. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zacióln 

 LCB1.6.3. Comprende de forma global o 

contido principal dunha entrevista, 

noticia ou debate infantil procedente dos 

medios de comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 e 

 B1.6. Audición e reprodución de 

textos adecuados ao nivel que 

estimulen o seu interese. 

 B1.7. Dramatizacións de textos 

literarios adaptados á idade e de 

producións propias.  

 B1.7. Reproducir textos axeitados aos 

seus gustos e intereses. 

 LCB1.7.1. Reproduce de memoria textos 

literarios, non literarios e propios, 

sinxelos e breves, axeitados aos seus 

gustos e intereses. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB1.7.2. Interpreta diferentes 

personaxes, reflectindo as súas 

características esenciais, memorizando 

e representando as súas accións e 

xestos máis definitorios. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 e 

 B1.8. Produción de textos orais 

sinxelos de diferente tipoloxía. 

 B1.8. Producir textos orais adecuados 

ao nivel dos xéneros máis habituais 

imitando modelos, atendendo á forma 

da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos) e a súa 

intención comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos). 

  LCB1.8.1. Elabora comprensiblemente 

textos orais breves e sinxelos do ámbito 

escolar e social, adecuados ao nivel, 

imitando modelos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB1.8.2. Organiza o discurso cunha 

secuencia coherente elemental, 

utilizando nexos básicos.  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 a 

 b 

 e 

 B1.9. Estratexias para utilizar a 

linguaxe oral como instrumento de 

comunicación e aprendizaxe: 

escoitar e preguntar. 

 B1.9. Utilizar de xeito efectivo a 

linguaxe oral: escoitar e preguntar. 

 LCB 1.9.1. Emprega de xeito efectivo a 

linguaxe oral para comunicarse e 

aprender: escoita e pregunta para 

asegurar a comprensión.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zacióln 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER 

 b 

 e 

 B2.1. Lectura, en silencio e en voz 

alta, de distintos tipos de texto 

próximos á súa experiencia. 

 B2.1. Ler en voz alta e en silencio 

diferentes textos. 

 LCB2.1.1. Le en voz alta, sen dificultade, 

diferentes tipos de textos apropiados á 

súa idade.  

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.1.2. Le en silencio textos sinxelos 

próximos á súa experiencia. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 e  B2.2. Comprensión de textos de 

diversa tipoloxía, adecuados á súa 

idade, lidos en voz alta e en 

silencio, segundo a súa tipoloxía e 

valorando a lectura como medio 

para ampliar o vocabulario e fixar a 

ortografía correcta. 

 B2.2. Comprender distintos tipos de 

textos adaptados á súa idade e 

valorar a lectura como medio para 

ampliar o vocabulario, fixar a 

ortografía correcta e como gozo 

persoal. 

 LCB2.2.1. Resume, respondendo a 

preguntas e reflectindo as ideas 

principais, textos de diversa tipoloxía 

textual.  

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.2.2. Distingue en textos do ámbito 

escolar e social e de forma xeral, entre 

as diversas tipoloxías atendendo á forma 

da mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos) e á súa 

intención comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos). 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.2.3. Elabora glosarios coas novas 

palabras. 

 CCL 

CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 e 

 B2.3. Utilización de estratexias para 

a comprensión lectora de 

textos:consideración do título e das 

ilustracións. Identificación de 

palabras crave. Anticipación de 

hipótese de significado polo 

 B2. 3. Utilizar de xeito guiado 

estratexias elementais para a 

comprensión lectora de textos moi 

sinxelos de diversa tipoloxía. 

 LCB2.3.1. Identifica as palabras clave 

dun texto. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.3.2. Activa, de forma guiada, 

coñecementos previos para comprender 

un texto. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zacióln 

contexto. Recoñecemento básico da 

tipoloxía textual. Uso do dicionario.  
 LCB2.3.3. Formula hipóteses sobre o 

contido do texto a partir do título e de 

ilustracións redundantes.  

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.3.4. Relaciona a información 

contida nas ilustracións coa información 

que aparece no texto. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.3.5. Iníciase na utilización do 

dicionario de xeito guiado. 

 CCL 

CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 e  B2.4. Gusto pola lectura.  

 B2.5. Selección de libros segundo o 

gusto persoal.  

 B2.6. Lectura dos libros 

establecidos no Plan lector.  

 B2.4. Ler por propia iniciativa 

diferentes tipos de textos. 

 LCB2.4.1. Dedica momentos de lecer 

para a lectura voluntaria. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.4.2. Selecciona textos do seu 

interese en función dos seus gustos e 

preferencias.  

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.4.3. Identifica e resume o 

argumento de lecturas realizadas e dá 

referencias básicas, como o título. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 e 

 i 

 B2.7. Uso da biblioteca para a 

procura de información e utilización 

da mesma como fonte de 

información e lecer. 

 B2.5. Usa a biblioteca para localizar 

libros axeitados aos seus intereses.  

 LCB2.5.1. Consulta na biblioteca, de 

xeito guiado, diferentes fontes 

bibliográficas e textos en soporte 

informático para obter información sobre 

temas do seu interese e necesarios para 

as súas tarefas de aula. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 a 

 b 

 B2.8. Iniciación á creación da 

biblioteca persoal. 

 B2.6. Mostrar interese por ter unha 

biblioteca propia. 

 LCB2.6.1. Coida, conserva e organiza os 

seus libros.  

 CCL 

CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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ÁREA LINGUA CASTELÁ E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zacióln 

 e 

 a 

 e 

 B2.9.Identificación da finalidade das 

mensaxes transmitidos polo texto. 

 B2.7. Identifica a estrutura de 

diferentes textos lidos, centrándose 

na interpretación do seu significado. 

 LCB2.7.1. Diferenza, con axuda, entre 

información e publicidade. 

 CCL 

 CAA 

CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB2.7.2. Formula hipótese, de xeito 

guiado, sobre a finalidade de diferentes 

textos moi sinxelos a partir da súa 

tipoloxía, e dos elementos lingüísticos e 

non lingüísticos moi redundantes, 

axeitados á súa idade. 

 CCL 

 CAA 

CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 
 
 

 b 

 e 

 i 

 B2.10. Utilización guiada das 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura da 

información.  

 B2.8. Utilizar de xeito guiado as 

Tecnoloxías da Información e 

Comunicación para a procura da 

información.  

 LCB2.8.1. Utiliza, de xeito 

guiado, as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación 

para buscar información.  

 CCL 

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

 b 

 e 

 m 

 B3.1. Produción de textos de diversa 

tipoloxía atendendo á forma da 

mensaxe (descritivos, narrativos, 

dialogados, expositivos) e a súa 

intención comunicativa (informativos, 

literarios e prescritivos) para comunicar 

coñecementos, experiencias e 

necesidades. 

 B3.1. Producir textos seguindo un 

modelo con diferentes intencións 

comunicativas, cohesivas de xeito 

elemental, aplicando as regras 

ortográficas de nivel e coidando a 

presentación. 

 LCB3.1.1. Escribe, con axuda e 

en diferentes soportes, textos 

sinxelos propios da vida cotiá, do 

ámbito escolar e social, 

utilizando elementos de cohesión 

básicos: noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, textos 

científicos, anuncios publicitarios, 

receitas, instrucións, normas…. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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 B3.2. Cohesión do texto: mantemento 

do tempo verbal, puntuación, 

concordancia básica. 

 B3.3. Aplicación das normas 

ortográficas axeitadas ao nivel. 

 LCB3.1.2. Respecta as normas 

gramaticais e ortográficas 

básicas, propias do nivel. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB3.1.3. Reproduce textos 

ditados sinxelos. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB3.1.4. Presenta os seus 

traballos con caligrafía clara e 

limpeza: evitando riscos, 

inclinación de liñas etc. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 B3.4. Valoración da propia produción 

escrita, así como a produción escrita 

dos seus compañeiros. 

 B3.2. Valorar a súa propia produción 

escrita, así como a produción escrita 

dos seus compañeiros. 

 LCB3.2.1. Valora a súa propia 

produción escrita, así como a 

produción escrita dos seus 

compañeiros. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 e 

 B3.5. Normas e estratexias para a 

produción de textos: planificación 

(función, destinatario, xeración de 

ideas, estrutura...). Textualización en 

frases elementais con secuencia lineal.  

 B3.6. Revisión e mellora do texto.  

 B3.3. Aplicar, con axuda, todas as 

fases do proceso de escritura na 

produción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, 

textualización, revisión e reescritura.  

 LCB3.3.1. Emprega, de xeito 

guiado e segundo modelos, 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB3.3.2. Utiliza, con axuda e 

para escribir textos sinxelos, 

borradores que amosan: a 

xeración e selección de ideas, a 

revisión ortográfica e da 

secuencia coherente do escrito. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 e 

 i 

 B3.7. Creación de textos utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal con 

intención informativa: carteis 

publicitarios. Anuncios. Cómics. 

 B3.4. Elaborar proxectos individuais 

ou colectivos de carácter informativo 

sobre diferentes temas do área. 

 LCB3.4.1. Elabora, de forma 

guiada, gráficas sinxelas a partir 

de datos obtidos de experiencias 

realizadas. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB3.4.2. Elabora e presenta, de 

forma guiada, textos sinxelos, 

que ilustra con imaxes, en 

 CCL 

 CD 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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diferentes soportes (papel e 

dixital), de carácter redundante 

co contido: carteis publicitarios, 

anuncios e cómics. 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 d 

 e 

 m 

 B3.8. Uso dunha linguaxe non 

discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

 B3.5. Usar unha linguaxe 

respectuosa coa diversidade, 

evitando expresións discriminatorias 

e prexuízos.  

 LCB3.5.1. Exprésase, por 

escrito, evitando unha linguaxe 

non sexista e non respectuosa 

coas diferenzas.  

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 e 

 i 

 B3.9. Creación de textos utilizando as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación de xeito guiado. 

 B3.6. Utilizar as Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación de 

modo eficiente e responsable para 

presentar as súas producións.  

 LCB3.6.1. Usa con axuda as 

Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación para escribir, 

presentar os textos e buscar 

información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 e 

 i 

 B3.10. Produción de textos segundo 

Plan de escritura do centro.  

 B3.7. Escribir os textos establecidos 

no Plan de escritura.  

 LCB3.7.1. Produce os textos 

establecidos no plan de escritura 

axeitados á súa idade e nivel.  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

 b 

 e 

 B4.1. A palabra.  

 B4.2. Recoñecemento das distintas 

clases de palabras (nome, verbo, 

adxectivo, pronomes, artigos). 

Características e uso de cada clase de 

palabra. 

 B4.3. Tempos verbais: presente, 

pasado e futuro. 

 B4.4. Ortografía: utilización das regras 

básicas de ortografía e puntuación.  

 B4.1. Aplicar os coñecementos 

básicos sobre a estrutura da lingua, 

a gramática (categorías 

gramaticais), o vocabulario 

(formación e significado das 

palabras e campos semánticos), así 

como as regras de ortografía para 

favorecer unha comunicación máis 

eficaz. 

 LCB4.1.1. Recoñece e identifica 

as categorías gramaticais 

básicas: presentar ao nome, 

substituír ao nome, expresar 

características do nome, 

expresar acción. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB4.1.2. Utiliza con corrección 

os tempos verbais: presente, 

pasado e futuro, ao producir 

textos orais e escritos. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB4.1.3. Diferenza familias de 

palabras. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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 LCB4.1.4. Utiliza as normas 

ortográficas básicas. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 e  B4.5. Recoñecemento das distintas 

clases de palabras (nome, verbo, 

adxectivo, pronomes, artigos). 

Características e uso de cada clase de 

palabra. 

 B4.6. Vocabulario. Frases feitas. 

Formación de substantivos, adxectivos 

e verbos. Recursos derivativos: prefixos 

e sufixos.  

 B4.7. Recoñecemento dos constituíntes 

oracionais: a oración simple, suxeito e 

predicado. 

 B4.2. Desenvolver as destrezas e 

competencias lingüísticas a través 

do uso da lingua. 

 LCB4.2.1. Utiliza palabras 

sinónimas, antónimas, 

polisémicas, frases feitas, na 

expresión oral e escrita.  

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB4.2.2. Utiliza, segundo 

modelo, prefixos e sufixos e crea 

palabras derivadas. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB4.2.3. Recoñece a oración 

simple, distingue suxeito e 

predicado. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 e 

 B4.8. Clases de nomes: comúns e 

propios. 

 B4.9. As relacións gramaticais 

Recoñecemento e explicación reflexiva 

das relacións que se establecen entre o 

substantivo e o resto dos compoñentes 

do grupo nominal. 

 B4.3. Desenvolver estratexias para 

mellorar a comprensión oral e 

escrita a través do coñecemento da 

lingua. 

 LCB4.3.1. Clasifica e usa os 

tipos de nomes para elaborar 

textos escritos sinxelos 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB4.3.2. Aplica as normas de 

concordancia de xénero e 

número, na expresión oral e 

escrita. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB4.3.3. Aplica, con axuda, as 

normas de acentuación (sílabas 

tónicas) nas súas producións 

escritas. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB4.3. 4. Utiliza signos de 

puntuación nas súas 

composicións escritas. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB4.3.5. Utiliza unha sintaxe 

básica nas producións escritas 

propias. 

 CCL 1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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 e 

 i 

 B4.10. Utilización do material 

multimedia educativo ao seu alcance e 

propio da súa idade. 

 B4.4. Utilizar programas educativos 

dixitais para realizar tarefas e 

avanzar na aprendizaxe. 

 LCB4.4.1. Utiliza de forma 

guiada, distintos programas 

educativos dixitais.  

 CCL 

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 d 

 e 

 o 

 B4.11. Valoración da diversidade da 

lingua na nosa comunidade autónoma. 

 B4.5. Valorar a diversidade 

lingüística da comunidade 

autónoma.  

 LCB4.5.1. Valora a diversidade 

lingüística da comunidade 

autónoma.  

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 d 

 e 

 o 

 B4.12. Identificación das similitudes e 

diferenzas entre as linguas que coñece 

para mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia comunicativa 

integrada. 

 B4.6. Comparar aspectos básicos 

das linguas que coñece para 

mellorar na súa aprendizaxe e lograr 

unha competencia integrada. 

 LCB4.6.1. Compara aspectos 

(gráficos, sintácticos, léxicos) das 

linguas que coñece.  

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

 d 

 e 

 B5.1. Valoración dos textos literarios 

como fonte de gozo persoal. 

 B5.1. Valorar os textos literarios 

como fonte de lecer e información. 

 LCB5.1.1. Valora e recoñece de 

forma global, distintos textos 

literarios sinxelos, como fonte de 

lecer e de información. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 d 

 e 

 B5.2. Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, literatura 

infantil, adaptacións de obras clásicas e 

literatura actual.  

 B5.3. Lectura comentada de poemas, 

relatos e obras teatrais.  

 Identificación de recursos literarios 

moi básicos.  

  B5.2. Facer a lectura expresiva e 

interpretativa de textos literarios 

narrativos, líricos e dramáticos na 

práctica escolar e recoñecer e 

interpretar algúns recursos da 

linguaxe literaria. 

 LCB5.2.1. Realiza, de xeito 

guiado, lecturas comentadas de 

textos narrativos sinxelos de 

tradición oral, literatura infantil, 

adaptacións de obras clásicas e 

literatura actual. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 LCB5.2.2. Interpreta, 

intuitivamente e con axuda, a 

linguaxe figurada en textos 

literarios (personificacións) 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 d 

 e 

 B5.4. Valoración de recursos literarios.   B5.3. Valorar os recursos literarios 

da tradición oral: poemas, cancións, 

contos, refráns e adiviñas. 

 LCB5.3.1. Valora os recursos 

literarios da tradición oral: 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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poemas, cancións, contos, 

refráns e adiviñas. 

 b 

 e 

 B5.5. Creación de textos literarios moi 

sinxelos, en prosa ou en verso: contos, 

poemas, adiviñas, cancións e teatro.  

  B5.4. Reproducir a partir de 

modelos dados textos literarios moi 

sinxelos, en prosa ou en verso, con 

sentido estético e creatividade: 

contos e poemas. 

 LCB5.4.1. Crea, con axuda, 

sinxelos textos literarios moi 

sinxelos (contos, poemas) a 

partir de pautas ou modelos 

dados. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 a 

 b 

 e 

 B5.6. Comprensión, memorización e 

recitado de textos literarios co ritmo, 

entoación e dicción adecuados.  

 B5.5. Reproducir textos literarios 

breves e sinxelos e adaptados á 

idade.  

 LCB5.5.1. Memoriza e reproduce 

textos orais moi sinxelos 

adecuados á súa idade: contos, 

poemas ou cancións. 

 CCL 

 CAA 

 CSIS 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 d 

 e 

 B5.7. Dramatización e lectura 

dramatizada de textos literarios.  

 B5.6. Participar con interese en 

dramatizacións de textos literarios 

adaptados á idade. 

 LCB5.6.1. Realiza 

dramatizacións individualmente e 

en grupo de textos literarios 

breves e sinxelos, axeitados á 

súa idade. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B5.8. Valoración da literatura en 

calquera lingua (maioritaria, minoritaria 

ou minorizada) como vehículo de 

comunicación e como recurso de lecer 

persoal. 

 B.5.7. Valorar a literatura en 

calquera lingua, especialmente en 

lingua galega, como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

lecer persoal. 

 LCB.7.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, especialmente 

en lingua galega, como vehículo 

de comunicación e como recurso 

de lecer persoal.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
 
 
 

ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zación 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

 b 

 e 

 g 

 B1.1. Planificación do proceso de 

resolución de problemas: análise e 

comprensión do enunciado. 

Estratexias e procedementos postos 

en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, 

ensaio e erro razoado, operacións 

matemáticas axeitadas etc. 

Resultados obtidos. 

 B1.1. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios e 

comprobando as solucións obtidas. 

 MTB1.1.1. Analiza e comprende 

o enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os datos, 

contexto do problema, pregunta 

realizada). 

 CCL 

 CMCT 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 MTB1.1.2. 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. 

 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 g 

 B1.2. Achegamento ao método de 

traballo científico mediante o estudo 

dalgunhas das súas características e 

a súa práctica en situacións sinxelas. 

 B1.2. Identificar e resolver problemas da 

vida cotiá, axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e 

as matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados para 

a resolución de problemas. 

 MTB1.2.1. Planifica o proceso de 

traballo con preguntas 

apropiadas: que quero 

descubrir?, que teño?, que 

busco?, como o podo facer?, non 

me equivoquei ao facelo?, a 

solución é idónea? 

 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 

 b 

 g 

 i 

 B1.3. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, 

 B1.3. Utilizar os medios tecnolóxicos de 

modo habitual no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e seleccionar 

 MTB1.3.1. Iníciase na utilización 

de ferramentas tecnolóxicas, 

nomeadamente a calculadora, 

 CMCT  

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ªAV. 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zación 

realizar cálculos numéricos, resolver 

problemas e presentar resultados. 

 B1.4. Integración nas tecnoloxías da 

información e a comunicación no 

proceso de aprendizaxe. 

información relevante en internet ou en 

outras fontes elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e 

argumentacións. 

para a realización de cálculos 

numéricos, para aprender e 

resolver problemas. 

BLOQUE 2. NÚMEROS  

 e 

 g 

 B2.1. Números naturais ata o 10.000. 

 B2.2. Nome e grafía dos números ata 

o 10.000. 

 B2.3. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de numeración 

decimal: unidades, decenas, 

centenas, unidade de millar e decena 

de millar.  

 B2.4. O sistema de numeración 

decimal: valor posicional das cifras. 

 B2.5. Identificación do número 

anterior e o seguinte a un dado. 

 B2.1. Ler, escribir e ordenar utilizando 

razoamentos apropiados.  

 MTB2.1.1. Le, escribe e ordena 

números ata o 10.000. 

 CMCT 

 CCL 

1ªAV 

 MTB2.1.2. Aproxima números á 

decena, centena e millar. 

 CMCT 1ªAV 

 b 

 e 

 g 

 B2.6. Orde numérica.  

 B2.3. Equivalencias entre os 

elementos do sistema de numeración 

decimal: unidades, decenas, 

centenas, unidade de millar e decena 

de millar. 

 B2.7. Redondeo de números naturais, 

ás decenas, centenas e millares.

  

 B2.2. Interpretar diferentes tipos de 

números segundo o seu valor, en situacións 

da vida cotiá. 

 MTB2.2.1. Realiza correctamente 

series tanto ascendentes coma 

descendentes. 

 CMCT 1ªAV 

 MTB2.2.2. Interpreta en textos 

numéricos e da vida cotiá 

números naturais ata o 10.000. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

1ªAV 

 MTB2.2.3. Descompón, compón 

e redondea números naturais, 

 CMCT 

 CAA 

1ªAV 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zación 

interpretando o valor de posición 

de cada unha das súas cifras. 

 b 

 g 

 B2.8. Operacións con números 

naturais: adición, subtración, 

multiplicación e división enteira por un 

número dunha cifra. 

 B2.9. Automatización de algoritmos. 

 B2.10. A multiplicación como suma de 

sumandos iguais e viceversa.  

 B2.11. Construción e memorización 

das táboas de multiplicar. 

 B2.12. Identificación e uso dos termos 

propios da multiplicación: factores e 

produto. 

 B2.13. Identificación e uso dos termos 

propios da división: dividendo, divisor, 

cociente e resto. 

 B2.14. Utilización en contextos reais 

da división para repartir e para 

agrupar. 

 B2.15. Proba da división relacionando 

dividendo, divisor, cociente e resto en 

casos sinxelos. 

 B2.16. Utilización da calculadora. 

 B2.17. Elaboración e uso de 

estratexias de cálculo mental. 

 B2.3. Realizar operación e cálculos 

numéricos mediante diferentes 

procedementos, incluído o cálculo mental, 

en situación de resolución de problemas. 

 MTB2.3.1. Constrúe e memoriza 

as táboas de multiplicar, 

utilizándoas para realizar cálculo 

mental. 

 CMCT 

1ªAV 

 MTB2.3.2. Realiza cálculos 

numéricos coa operación de 

multiplicación na resolución de 

problemas contextualizados. 

 CMCT 

 CAA 

1ªAV 

 MTB2.3.3. Resolve problemas 

utilizando a multiplicación para 

realizar recontos, en disposicións 

rectangulares nos que intervén a 

lei do produto. 

 CMCT 1ªAV 

 MTB2.3.4. Realiza cálculos 

numéricos coa operación de 

división dunha cifra na resolución 

de problemas contextualizados. 

 CMCT 

 CAA 

1ªAV 

 MTB2.3.5. Identifica e usa os 

termos propios da multiplicación 

e da división. 

 CMCT 1ªAV 

 b 

 g 

 B2.18. Comprobación de resultados 

mediante estratexias aritméticas. 

 B2.4. Identificar, resolver problemas da vida 

cotiá, adecuados ao seu nivel, establecer 

 MTB2.4.1. Resolve problemas 

que impliquen o dominio dos 

 CMCT 

 CAA 

1ªAV 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zación 

 B2.19. Resolución de problemas da 

vida cotiá.  

conexións entre a realidade e as 

matemáticas e valorar a utilidade dos 

coñecementos matemáticos adecuados 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

contidos traballados, 

empregando estratexias 

heurísticas, de razoamento.  

 MTB2.4.2. Reflexiona sobre o 

procedemento aplicado á 

resolución de problemas: 

revisando as operacións 

empregadas, as unidades dos 

resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no 

contexto. 

 CMCT 

 CAA  

 CSIEE 

1ªAV 

BLOQUE 3. MEDIDA  

 b 

 g 

 B3.1. Expresión e forma simple dunha 

medición de lonxitude, capacidade, 

masa ou peso. 

 B3.2. Elección da unidade máis 

axeitada para a expresión dunha 

medida. 

 B3.3. Realización de medicións. 

 B3.1. Seleccionar e utilizar instrumentos e 

unidades de medida usuais, facendo 

previamente estimacións e expresando con 

precisión medidas de lonxitude, peso/masa, 

capacidade e tempo, en contextos reais. 

 MTB3.1.1. Identifica as unidades 

do sistema métrico decimal. 

Lonxitude, capacidade, masa ou 

peso. 

 CMCT 2ªAV 

 MTB3.1.2. Mide con diferentes 

instrumentos elixindo a unidade 

máis axeitada para a expresión 

dunha medida. 

 CMCT 

 CAA 

2ªAV 

 g  B3.4. Comparación e ordenación de 

medidas dunha mesma magnitude. 

 B3.5. Sumar e restar medidas de 

lonxitude, capacidade e masa ou 

peso. 

 B3.2. Operar con diferentes medidas de 

lonxitude, peso/masa, capacidade e tempo. 

 MTB3.2.1. Suma e resta medidas 

de lonxitude, capacidade e masa 

en forma simple.  

 CMCT 2ªAV 

 MTB3.2.2. Compara e ordena 

medidas dunha mesma 

magnitude. 

 CMCT 2ªAV 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zación 

 b 

 e 

 g 

 B3.6. Explicación oral e escrita do 

proceso seguido e da estratexia 

utilizada en calquera dos 

procedementos empregados. 

 B3.3. Utilizar as unidades de medida máis 

usuais, convertendo unhas unidades 

noutras da mesma magnitude, expresando 

os resultados nas unidades de medida máis 

axeitadas, explicando oralmente e por 

escrito o proceso seguido e aplicándoo á 

resolución de problemas. 

 MTB3.3.1. Coñece e utiliza as 

equivalencias entre diversas 

unidades de medida da mesma 

magnitude. 

 CMCT 2ªAV 

 MTB3.3.2. Explica de forma oral 

e por escrito os procesos 

seguidos e as estratexias 

utilizadas en todos os 

procedementos realizados. 

 CCL 

 CAA 

2ªAV 

 MTB3.3.3. Resolve problemas da 

vida real utilizando as unidades 

de medida máis usuais. 

 CMCT 

 CAA 

2ªAV 

 G  B3.7. Unidades de medida do tempo 

e as súas relación. 

 B3.8. Lectura en reloxos analóxicos e 

dixitais. 

 B3.9. Cálculos con medidas 

temporais. 

 B3.4. Coñecer as unidades de medida do 

tempo e as súas relación, utilizándoas para 

resolver problemas da vida diaria. 

 MTB3.4.1. Resolve problemas da 

vida real utilizando as medidas 

temporais e as súas relacións 

 CMCT 2ªAV 

 b 

 g 

 B3.10. O sistema monetario da Unión 

Europea. Unidade principal: o euro. 

Valor das diferentes moedas e 

billetes. 

 B3.11. Múltiplos e submúltiplos do 

euros. 

 B3.12. Equivalencias entre moedas e 

billetes. 

 B3.5. Coñecer o valor e as equivalencias 

entre as diferentes moedas e billetes do 

sistema monetario da Unión Europea. 

 MTB3.5.1. 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 situación 

reais como figuradas. 

 CMCT 

 CAA 

 CSC 

2ªAV 

 MTB3.5.2. Calcula múltiplos e 

submúltiplos do euro. 

 CMCT 2ªAV 
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ÁREA MATEMÁTICAS CURSO  TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporali

zación 

 b 

 g 

 B3.13. Resolución de problemas de 

medida. 

 B3.6. Identificar e resolver problemas da 

vida cotiá adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a realidade e 

as matemáticas e valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o proceso aplicado 

para a resolución de problemas. 

 MTB3.6.1. Resolve problemas de 

medida, utilizando estratexias 

heurísticas e de razoamento. 

 CMCT 

 CAA 

2ªAV 

 MTB3.6.2. Reflexiona sobre o 

proceso seguido na resolución de 

problemas: revisando as 

operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

 CMCT 

 CAA 

 CSIEE 

2ªAV 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA  

 G  B4.1. Clasificación de polígonos. 

Lados e vértices.  

 B4.2 Composición e descomposición 

de polígonos.  

 B4.3. Clasificación de figuras e corpos 

xeométricos utilizando diversos 

criterios. 

 B4.4. Figuras xeométricas. Elementos 

básicos: lado, vértice, base, diagonal, 

ángulo e eixes de simetría. 

 B4.1. Identificar figuras planas e corpos 

xeométricos, nomeando e recoñecendo os 

seus elementos básicos (lados, vértices, 

caras, arestas e ángulos). 

 MTB4.1.1. Coñece e identifica os 

elementos básicos dos corpos 

xeométricos (lado, ángulo e 

vértice). 

 CMCT 3ªAV. 

 b 

 g 

 B4.5. A circunferencia e o círculo. 

Elementos básicos: centro, raio, 

diámetro. 

 B4.2. Coñecer e distinguir a circunferencia 

e o círculo, así como os seus elementos 

básicos. 

 MTB4.2.1. Coñece e diferencia a 

circunferencia do círculo e 

distingue os seus elementos. 

 CMCT 

 CAA 

3ªAV. 
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 G  B4.6. Corpos xeométricos: recoñecemento 

de prismas, pirámides e corpos redondos. 

Elementos básicos de poliedros: caras, 

vértices e arestas. 

 B4.3. Coñecer e diferenciar os 

poliedros e os corpos redondos, así 

como os seus elementos básicos. 

 

 MTB4.3.1. Identifica corpos 

redondos e poliedros (prisma, 

pirámide, cilindro, cono, 

esfera...). 

 CMCT 3ªAV. 

 b 

 g 

 B4.7. Comparación e clasificación de 

ángulos: rectos, agudos, obtusos. 

 B4.8. Uso das TIC no desenvolvemento e 

asimilación de contidos relacionados coa 

xeometría.  

 B4.4. Saber o que é un ángulo e as 

clases de ángulos. 

 MTB4.4.1. Distingue entre 

ángulos agudos, rectos e 

obtusos. 

 CMCT 

 CAA 

3ªAV. 

 b 

 e 

 g 

 B4.9. Interpretación de representacións 

espaciais en situacións da vida cotiá.  

 B4.10. Representación elemental de espazos 

coñecidos: planos e maquetas.  

 B4.11. Descrición de posicións e 

movementos nun contexto topográfico. 

 B4.12. As liñas como percorrido: rectas e 

curvas, intersección de rectas e rectas 

paralelas. 

 B4.5. Interpretar representacións 

espaciais (esbozo dun itinerario, 

plano dunha pista…) realizadas a 

partir de sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións familiares. 

 MTB4.5.1. Obtén información 

puntual e describe unha 

representación espacial (esbozo 

dun itinerario, plano dunha 

pista...) tomando como referencia 

obxectos familiares. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

3ªAV. 

 MTB4.5.2. Interpreta e describe 

situacións, mensaxes e feitos da 

vida diaria utilizando o 

vocabulario xeométrico axeitado: 

indica una dirección, explica un 

percorrido, oriéntase no espazo. 

 CMCT 

 CAA 

 CCL 

3ªAV. 

 b 

 g 

 B4.13.Perímetro das figuras planas. 

Resolución de problemas de xeometría 

relacionados coa vida cotiá.  

 B4.6. Identificar, resolver problemas 

da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre a 

realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados e reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a resolución 

de problemas. 

 MTB4.6.1. Resolve problemas 

xeométricos que impliquen 

dominio dos contidos traballados 

utilizando estratexias heurísticas 

de razoamento. 

 CMCT 

 CAA 

3ªAV. 

 MTB4.6.2. Reflexiona sobre o 

proceso de resolución de 

problemas: revisando as 

operacións utilizadas, as 

unidades dos resultados, 

 CMCT 

 CAA  

 CSIEE 

3ªAV. 



 

44 

comprobando e interpretando as 

solucións no contexto. 

 

 

 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 

 b 

 g 

 B5.1. Recollida e rexistro de datos sobre 

obxectos, fenómenos e situacións familiares 

utilizando técnicas elementais de enquisas, 

observación e medición. 

 B5.2. Lectura, interpretación e elaboración 

de táboas de dobre entrada de uso habitual 

na vida cotiá. 

 B5.3. Interpretación e descrición verbal e 

escrita de elementos significativos de 

gráficos sinxelos. 

 B5.4. Realización de gráficas sinxelas: 

pictogramas, diagramas de barras. 

 B5.1. Realizar, ler e interpretar 

representacións gráficas dun 

conxunto de datos relativos ao 

contorno inmediato. 

 MTB5.1.1. Recolle e clasifica 

datos de situacións do seu 

contorno, utilizándoos para 

construír táboas ou gráficas. 

 CMCT 

 CAA 

3ªAV. 

 MTB5.1.2. Ordena os datos 

rexistrados atendendo a un 

criterio de clasificación. 

 CMCT 

 CAA 

  

3ªAV. 

 MTB5.1.3. Interpreta gráficas de 

táboas extraendo a información 

explícita. 

 CMCT 

 CAA 

3ªAV. 
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ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS. 

 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporali

zación 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA  

 m 

 k 

 B1.1. O autocoñecemento. 

Identificación das características 

persoais e dos trazos de identidade, as 

propias capacidades e necesidades. 

 B1.2. Habilidades comunicativas. 

Expresión de vivencias e sentimentos 

de forma construtiva. 

 B1.1. Crear unha imaxe 

positiva dun mesmo/a 

tomando decisións meditadas 

e responsables, baseadas nun 

bo autoconcepto. 

 VSCB1.1.1. Reflexiona sobre os trazos 

característicos da súa personalidade e 

verbaliza as conclusións. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB1.1.2. Expresa a percepción da 

súa propia identidade, integrando a 

representación que fai dun mesmo ou 

dela mesma e a imaxe que expresan os 

demais. 

 CSC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 m  B1.3. O autoconcepto. A 

autovaloración; os trazos de 

personalidade. A autoconciencia 

emocional. A respectabilidade e a 

dignidade persoal. O estilo persoal 

positivo. 

 B1.2. Construír o estilo 

persoal baseándose na 

respectabilidade e na 

dignidade persoal 

 VSCB1.2.1. Razoa o sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e ás 

demais persoas. 

 CSC 

 CCL 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 a  

 m  

 B1.4. As emocións. Identificación, 

recoñecemento, expresión e 

verbalización. Causas e consecuencias. 

Asociación pensamento-emoción.  

 B1.5.O autocontrol. A regulación dos 

sentimentos. As estratexias de 

reestruturación cognitiva. A resiliencia. 

 B1.3. Estruturar un 

pensamento efectivo 

empregando as emocións de 

forma positiva. 

 VSCB1.3.1 Aplica o autocontrol á toma 

de decisión. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB1.3.2. Realiza un adecuado 

recoñecemento e identificación das 

súas emocións e das demais persoas. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB1.3.3. Expresa os seus 

sentimentos, necesidades e dereitos, á 

 CSC 

 CSIEE 

 CCL         

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporali

zación 

vez que respecta os dos e das demais 

nas actividades cooperativas. 

 b 

 m 

 B1.6. A responsabilidade. O sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e 

aos demais. Valoración do erro como 

factor de aprendizaxe e mellora. 

 B1.4. Desenvolver o propio 

potencial, mantendo unha 

motivación intrínseca e 

esforzándose para o logro de 

éxitos individuais e 

compartidos. 

 VSCB1.4.1. Traballa en equipo 

valorando o esforzo individual e 

colectivo para a consecución de 

obxectivos. 

 CSC           

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB1.4.2.Asume as súas 

responsabilidades durante a 

colaboración. 

 CSC                           

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB1.4.3. Realiza unha 

autoavaliación responsable da 

execución das tarefas con axuda dunha 

persoa adulta. 

 CSC  

 CAA  

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 m  B1.7. A autonomía persoal e a 

autoestima. Seguridade nun mesmo, 

iniciativa, autonomía para a acción, 

confianza nas propias posibilidades. A 

toma de decisións persoal meditada. 

Tolerancia á frustración. 

 B1.5. Adquirir capacidades 

para tomar decisións de forma 

independente, manexando as 

dificultades para superar 

frustracións e sentimentos 

negativos ante os problemas. 

 VSCB1.5.1. Emprega algunha 

estratexia para facer fronte á incerteza, 

ao medo ou ao fracaso. 

 CSC          

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 a  B1.8. A iniciativa persoal. As accións 

creativas. A consecución de logros. 

 B1.6. Desenvolver a 

autonomía e a capacidade de 

emprendemento para 

conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben 

común. 

 VSCB1.6.1. Participa na resolución de 

problemas escolares con seguridade e 

motivación. 

 CSIEE 

  CSC     

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB1.6.2. Define e formula 

claramente problemas de convivencia. 

 CSC        

 CCL      

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporali

zación 

 b  B1.9. A responsabilidade. Causas e 

consecuencias das accións propias. A 

toma de decisións persoais meditadas: 

técnicas e recursos. O sentido do 

compromiso respecto a un mesmo e 

aos demais. A asunción dos propios 

actos. 

 B1.7. Propoñerse desafíos e 

levalos a cabo mediante unha 

toma de decisión persoal, 

meditada e responsable, 

desenvolvendo un bo sentido 

do compromiso respecto a un 

mesmo e ás demais persoas. 

 VSCB1.7.1.Reflexiona, respondendo a 

preguntas, as consecuencias das súas 

accións. 

 CSC  

 CCL        

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de 

respecto cara aos demais en situacións 

formais e informais da interacción 

social. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS  

 m  B2.1. As habilidades de comunicación. 

A percepción e o emprego do espazo 

físico na comunicación. Os elementos 

da comunicación non verbal que 

favorecen o diálogo: ton de voz e 

maneira de falar. Adecuación a 

diferentes contextos. 

 B2.1. Expresar opinións, 

sentimentos e emocións, 

empregando coordinadamente 

a linguaxe verbal e non verbal. 

 VSCB2.1.1. Expresar con claridade 

opinións, sentimentos e emocións. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente 

os elementos da comunicación verbal e 

non verbal, en consonancia cos 

sentimentos. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB2.1.3. Emprega a comunicación 

verbal en relación coa non verbal en 

exposicións orais. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB2.1.4. Expón respectuosamente 

os argumentos. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 b 

 m 

 B2.2. Estratexias da linguaxe oral como 

instrumento de comunicación: escoitar, 

preguntar, argumentar. 

 B2.2. Utilizar habilidades de 

escoita e o pensamento de 

perspectiva con empatía. 

 VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e 

entende a comunicación desde o punto 

de vista da persoa que fala. 

 CSC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporali

zación 

 e 
 VSCB2.2.2. Colabora en proxectos 

grupais escoitando activamente, 

demostrando interese polas outras 

persoas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 c 

 m 

 e 

 B2.3. A comunicación expresiva. Os 

elementos da comunicación que 

favorecen o diálogo. Iniciación, 

mantemento e finalización de 

conversas. Identificación, 

recoñecemento e análise de hábitos 

que facilitan e dificultan a comunicación. 

 B2.3. Iniciar, manter e finalizar 

conversas cunha maneira de 

falar adecuada aos 

interlocutores e ao contexto, 

tendo en conta os factores 

que inhiben a comunicación 

para superar barreiras e os 

que permiten lograr 

proximidade. 

 VSCB2.3.1. Comunícase empregando 

expresións para mellorar a 

comunicación. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus 

interlocutores. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 e 

 m 

 B2.4. A aserción. Exposición e defensa 

das ideas propias con argumentos 

fundados e razoables empregando 

estratexias de comunicación 

construtivas. 

 B2.4. Empregar a aserción.  VSCB2.4.1. Expresa abertamente as 

propias ideas. 

 CCL 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe 

positiva. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 m  B2.5. O diálogo. A busca do mellor 

argumento. A creación de pensamentos 

compartidos a través do diálogo. A 

inferencia e o sentido da expresión dos 

e das demais. A escoita activa e a 

axuda. 

 B2.5. Dialogar creando 

pensamentos compartidos con 

outras persoas para atopar o 

mellor argumento. 

 VSCB2.5.1 Relaciona, con axuda 

dunha persoa adulta, diferentes ideas e 

opinións para atopar os seus aspectos 

comúns. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 c  B2.6.A intelixencia interpersoal. A 

empatía: atención, escoita activa, 

 B2.6. Establecer relacións 

interpersoais positivas 

 VSCB2.6.1. Emprega diferentes 

habilidades sociais básicas. 

 CSC 1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporali

zación 

 m observación e análise de 

comportamentos. O altruísmo. 

empregando habilidades 

sociais. 
 VSCB2.6.2. Participa activamente en 

actividades que contribúen á cohesión 

dos grupos sociais aos que pertence. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 a  B2.7. O respecto, a tolerancia e a 

valoración do outro. Análise de 

situacións na escola e fóra dela que 

producen sentimentos positivos ou 

negativos no alumnado. 

 B2.7. Actuar con tolerancia 

comprendendo e aceptando 

as diferenzas. 

 VSCB2.7.1. Respecta e acepta as 

diferenzas individuais. 

 CSC 1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB2.7.2. Recoñece, e identifica as 

calidades doutras persoas. 

 CSC 1ª, 2ª e 

3ª AV 

 c 

 m 

 B2.8. As condutas solidarias. A 

disposición de apertura cara aos 

demais: compartir puntos de vista e 

sentimentos. As dinámicas de cohesión 

de grupo. 

 B2.8. Contribuír á mellora do 

clima do grupo, amosando 

actitudes cooperativas e 

establecendo relacións 

respectuosas. 

 VSCB2.8.1. Forma parte activa das 

dinámicas do grupo. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB2.8.2. Establece e mantén 

relacións emocionais amigables, 

baseadas no intercambio de afecto e a 

confianza mutua. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS  

 b 

 m 

 B3.1 Responsabilidade no exercicio dos 

dereitos e dos deberes individuais nos 

grupos nos que se integra e 

participación nas tarefas e decisión 

destes. A disposición de apertura cara 

ao outro, ao compartir puntos de vista e 

sentimentos.  

 B3.1 Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude 

aberta cara aos demais e 

compartindo puntos de vista e 

sentimentos.  

 VSCB3.1.1 Establece relacións de 

confianza cos iguais e coas persoas 

adultas.  

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.1.2 Desenvolve proxectos e 

resolve problemas en colaboración. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.1.3 Pon de manifesto unha 

actitude aberta cara ás demais persoas 

compartindo puntos de vista e 

sentimentos durante a interacción 

social na aula. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporali

zación 

 b  B3.2 A interdependencia e a 

cooperación. A interdependencia 

positiva e a participación equitativa. As 

condutas solidarias. A aceptación 

incondicional do outro. A resolución de 

problemas en colaboración. 

Compensación de carencias dos e das 

demais. A disposición de apertura cara 

ao outro, o compartir puntos de vista e 

sentimentos.  

 B3.3. Estruturas e técnicas da 

aprendizaxe cooperativa. 

 B3.2 Traballar en equipo 

favorecendo a 

interdependencia positiva e 

amosando condutas 

solidarias. 

 VSCB3.2.1 Amosa boa disposición a 

ofrecer e recibir axuda para a 

aprendizaxe. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.2.2. Practica as estratexias de 

axuda entre iguais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.2.3. Practica as estratexias de 

axuda entre iguais 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.2.4. Respecta as regras 

durante o traballo en equipo. 

 CSC 1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.2.5. Emprega destrezas de 

interdependencia positiva. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 a  B3.4. Elaboración de normas de 

convivencia da aula e do centro 

positivas, facilitadoras e asumidas polo 

grupo e pola comunidade. Valoración 

da necesidade de normas compartidas 

que regulan a convivencia frutífera no 

ámbito social. 

 B3.3. Implicarse na 

elaboración e no respecto das 

normas da comunidade 

educativa, empregando o 

sistema de valores persoal 

que constrúe a partir dos 

valores universais. 

 VSCB3.3.1. Participa na elaboración 

das normas da aula. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.3.2. Respecta as normas do 

centro escolar. 

 CSC 1ª, 2ª e 

3ª AV 

 c 

 m 

 B3.5. A resolución de conflitos. A 

linguaxe positiva na comunicación de 

pensamentos, intencións e 

 B3.4. Participar activamente 

na vida cívica de forma 

pacífica e democrática 

 VSCB3.4.1. Resolve os conflitos, coa 

axuda dunha persoa adulta, de modo 

construtivo. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporali

zación 

posicionamentos persoais. A 

transformación do conflito en 

oportunidade. 

transformando o conflito en 

oportunidade, coñecendo e 

empregando as fases da 

mediación e usando a 

linguaxe positiva na 

comunicación de 

pensamentos, intencións e 

posicionamentos persoais. 

 VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva 

na comunicación de pensamentos e 

intencións nas relacións interpersoais. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.4.3. Analiza as emocións e 

sentimentos das partes en conflito. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 a  B3.6. Identificación, recoñecemento e 

valoración dos dereitos de todos os 

nenos e de todas as nenas do mundo 

recoñecidos nas declaracións 

universais, no Estatuto de autonomía de 

Galicia e na Constitución española. 

 B3.5. Comprender a 

importancia dos dereitos da 

infancia valorando as 

condutas que os protexen. 

 VSCB3.5.1.Expón os dereitos básicos 

da infancia. 

 CSC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 d 

 m 

 B3.7. As diferenzas de sexo como un 

elemento enriquecedor. Análise das 

medidas que contribúen a un equilibrio 

de xénero e a unha auténtica igualdade 

de oportunidades. Identificación e 

rexeitamento de desigualdades entre 

mulleres e homes no mundo laboral e 

na vida cotiá.  

 B3.6. Participar activamente 

na vida cívica valorando a 

igualdade de dereitos e 

corresponsabilidade de homes 

e mulleres. 

 VSCB3.6.1. Colabora con persoas do 

outro sexo en diferentes situacións 

escolares. 

 VSCB3.6.2. Realiza diferentes tipos de 

actividades independentemente do seu 

sexo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 n  B3.8. A educación viaria. Respecto cara 

ás normas de mobilidade viaria. 

Identificación das causas e grupos de 

risco nos accidentes de tráfico. 

  B3.9. Identificación de actitudes e de 

estratexias persoais e colectivas que 

 B3.7. Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando 

as causas e consecuencias 

dos accidentes de tráfico. 

 VSCB3.7.1. Colabora en campañas 

escolares sobre a importancia do 

respecto das normas de educación 

viaria. 

 CSC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 VSCB3.7.2 Expón as causas de 

diferentes accidentes de tráfico 

 CSC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 



 

52 

ÁREA VALORES SOCIAIS E CÍVICOS CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporali

zación 

contribúen a consolidar condutas e 

hábitos viarios correctos.  
 VSCB3.7.3.Explica as consecuencias 

de diferentes accidentes de tráfico. 

 CSC 

 CCL 

 CMCT 

 CD 

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA). 
 
 

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporaliza

ción 

 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL  

 e 

 j 

 B1.1. Establecemento de protocolos de 

actuación na observación das obras 

artísticas.  

 B1.2. Valoración do coñecemento de 

diferentes códigos artísticos como 

medio de expresión de ideas.  

 B1.1 Describir as características 

dos elementos presentes no 

contexto e as sensacións que as 

obras artísticas provocan.  

 EPB1.1.1 Establece unha orde ou pautas 

para seguir no procedemento de 

observación dos elementos do contexto, e 

na súa comunicación oral ou escrita.  

 CCL 

 CAA  

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB1.1.2. Describe as características dos 

feitos artísticos e as sensacións que as 

obras provocan. e expresa as súas 

apreciacións persoais cun criterio artístico.  

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB1.1.3. Identifica e coñece os termos 

propios da linguaxe plástica.  

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 e 

 j 

 B1.3. Interpretación e valoración da 

información que proporcionan as 

imaxes no contexto social e 

comunicación das apreciacións obtidas.  

 B1.4. Indagación sobre diferentes 

maneiras de representar o espazo. 

 B1.2. Interpretar o contido das 

imaxes e representacións do 

espazo presentes no contexto, 

con identificación das posicións 

dos elementos plásticos no 

espazo.  

 EPB1.2.1. Interpreta e valora a información 

que ofrecen as imaxes no contexto social e 

comunica as sensacións, elaborando 

informacións básicas. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB1.2.2. Identifica a posición dos 

elementos plásticos tendo en conta as 

técnicas espaciais.  

 CCEC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 j 

 b 

 B1.5. Observación dos materiais 

empregados nas obras plásticas.  

 B1.3. Clasificar texturas, formas e 

cores atendendo a distintos 

criterios.  

 EPB1.3.1. Clasifica texturas e tonalidades 

de formas naturais e artificiais exploradas 

desde diferentes ángulos e posicións. 

 CCEC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporaliza

ción 

 

 B1.6. Exploración de calidades dos 

materiais (transparencia, rugosidade, 

lixeireza etc.) e tratamento 

convencional e sinxelo de texturas, 

formas e cores sobre diferentes 

soportes.  

 EPB1.3.2. Clasifica texturas, formas e cores 

atendendo a criterios de similitude ou 

diferenza. 

 CCEC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB1.3.3. Diferencia e recoñece as 

diferentes texturas, liñas, formas e cores nas 

composicións artísticas.  

 CCEC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 j 

 a 

 b 

 B1.7. Descrición de profesionais 

relacionados/as coas artes plásticas e 

visuais.  

 B1.8. Procura de información sobre as 

manifestacións culturais e artísticas do 

contexto. 

 B1.4. Identificar e valorar 

recoñecidos/as autores/as e as 

súas obras máis significativas, 

facendo fincapé na cultura propia.  

 EPB1.4.1. Describe varias profesións 

relacionadas coas artes plásticas.  

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB1.4.2. Procura información sobre 

artistas plásticos/as da cultura propia e de 

outras, e sobre a súa obra. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB1.4.3. Amosa interese por coñecer 

formas de expresión de autores/as e a súa 

obra, empregando as tecnoloxías da 

información. 

 CCEC 

 CSC 

 CD 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB1.4.4. Relaciona artistas coas obras 

máis representativas. 

 CCEC 

 CSC 

 CCL 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA  

 j 

 b 

 B2.1. Planificación e organización para 

axustar o proceso de creación 

individual e en grupo ás intencións 

 B2.1.Utilizar instrumentos, 

técnicas e materiais adecuados 

 EPB2.1.1. Utiliza cores (primarias e 

mesturadas) e tonalidades cunha intención 

estética, manexando diferentes técnicas.  

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporaliza

ción 

 

previstas, seleccionando 

adecuadamente os materiais, os 

instrumentos e as técnicas.  

 B2.2. Elaboración de imaxes usando 

técnicas e recursos diversos.  

 B2.3. Construción de estruturas con 

volume.  

para alcanzar un produto artístico 

final. 
 EPB2.1.2. Manexa lapis de cores, témperas, 

rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) 

para a composición de obras. 

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.1.3. Manexa material diverso nas 

producións plásticas, explorando diversas 

técnicas e actividades manipulativas.  

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.1.4. Practica o recorte e pega 

materiais de diferentes texturas.  

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.1.5. Completa figuras seguindo as 

liñas como guía. 

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.1.6. Combina técnicas de picado, 

encartado e pegado. 

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.1.7. Utiliza a cuadrícula como 

referencia para copiar e representar 

modelos, de maneira proporcionada.  

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.1.8. Usa a técnica de colaxe con 

limpeza e precisión, manexando diferentes 

técnicas.  

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.1.9. Fai composicións correctamente 

a partir do eixe de simetría. 

 CCEC 

 CMCCT 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.1.10. Crea imaxes tridimensionais co 

recorte e o pegado. 

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 
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ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias  

clave 

Temporaliza

ción 

 

 EPB2.1.11. Debuxa a figura humana, 

usando a cuadrícula para alcanzar as 

proporcións axeitadas.  

 CCEC 

 CMCCT 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 a 

 j 

 B2.4. Selección e uso responsable de 

materiais apropiados segundo as súas 

posibilidades plásticas e o fin para o 

que se previron. 

 B2.5. Establecemento de protocolos de 

actuacións no proceso de creación 

individual e/ou colectiva. 

 B2.2. Coidar o material e os 

espazos e utilizalos 

adecuadamente.  

 EPB2.2.1. Coida e utiliza adecuadamente os 

recursos de traballo. 

 CCEC 

 CSC 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 a 

 c 

 B2.6. Respecto polas normas e pola 

repartición de tarefas establecidas no 

grupo.  

 B2.7. Respecto polas ideas e os 

traballos individuais.  

 B2.3. Respectar e valorar o 

traballo individual e en grupo. 

 EPB2.3.1. Leva a cabo proxectos en grupo 

respectando as ideas das demais persoas e 

colaborando coas tarefas  que lle foran 

encomendadas. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 j 

 i 

 B2.8. Utilización de recursos dixitais 

para a elaboración de producións 

artísticas.  

 B2.9. Compilación de imaxes para 

complementar textos (carteis, anuncios, 

esquemas etc.).  

 B2.4. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para buscar material para as 

creacións propias ou colectivas. 

 EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da 

información e da comunicación para 

documentarse sobre o seu contexto cultural 

e artístico. 

 CCEC 

 CD 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 EPB2.4.2. Utiliza as tecnoloxías da 

información e da comunicación para buscar 

material para as súas creacións artísticas. 

 CCEC 

 CD 

1ª, 2ª e 

3ª AV 

 
 
 
 



 

57 

ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA. 
 
 

ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporalizaci

ón 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR  

 a 

 e 

 B1.1. Comprensión e valoración de textos 

orais sinxelos procedentes da radio, da 

televisión ou da internet, con especial 

incidencia na noticia, para obter 

información xeral, específica e relevante, 

sobre feitos e acontecementos que 

resulten significativos e elaboración dun 

breve resumo. 

 B1.1. Comprender textos orais 

sinxelos dos medios de 

comunicación, extraendo o sentido 

global e información específica. 

 LGB1.1.1. Comprende as ideas 

principais dun texto oral sinxelo dos 

medios de comunicación, extraendo o 

sentido global da mensaxe. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.1.2. Identifica quen, que e onde 

nunha noticia. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.1.3. Elabora un breve resumo, a 

partir de preguntas, dun texto oral 

sinxelo e valora os informativos da 

radio e da televisión como fonte de 

información. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 i 

 B1.2. Uso de documentos impresos, 

dixitais e audiovisuais para obter, 

informacións relevantes para realizar 

tarefas de aprendizaxe. 

 B1.2. Utilizar os documentos 

audiovisuais como instrumento de 

aprendizaxe. 

 LGB1.2.1. Usa e manexa documentos 

impresos, audiovisuais e dixitais para 

obter a información máis importante e 

necesaria. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.2.2. Selecciona informacións 

relevantes dos documentos 

audiovisuais para realizar tarefas de 

aprendizaxe 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporalizaci

ón 

 

 a 

 b 

 c 

 e 

 o 

 B1.3. Comprensión e produción de textos 

orais sinxelos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica como os de uso cotián, 

de carácter informal (conversas entre 

iguais e no equipo de traballo) e dun maior 

grao de formalización (exposicións da 

clase). 

 B1.3. Comprender e producir 

textos orais sinxelos, propios do 

uso cotián ou do ámbito 

académico. 

 LGB1.3.1. Participa nunha conversa 

entre iguais, comprendendo o que di o 

interlocutor e intervindo 

adecuadamente. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSEIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.3.2. Sigue unha exposición da 

clase e extrae o sentido global e as 

informacións máis relevantes, 

preguntando se é necesario para 

verificar a súa comprensión. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.3.3. Elabora e produce textos 

orais sinxelos (explicacións, breves 

exposicións, narracións curtas...) 

presentando as ideas cunha 

coherencia lineal elemental e responde 

preguntas aclaratorias elementais 

sobre o seu contido. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.3.4. Participa no traballo en 

grupo. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

 CCL 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 c 

 e 

 B1.4. Actitude de escoita adecuada ante 

situacións comunicativas, respectando as e 

opinións de quen fala e sen interrupcións 

inadecuadas. 

 B1.4. Manter unha actitude de 

escoita adecuada, respectando as 

opinións dos e das demais. 

 LGB1.4.1. Atende as intervencións dos 

e das demais, en conversas e 

exposicións sen interromper. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.4.2. Respecta as opinións da 

persoa que fala. 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporalizaci

ón 

 

 CSC 

 a 

 c 

 d 

 e 

 o 

 B1.5. Participación e cooperación nas 

situacións comunicativas (expresións 

espontáneas, informacións, conversas 

reguladores da convivencia, discusións ou 

instrucións) con valoración e respecto das 

normas que rexen a interacción oral 

(petición e quendas de palabra, 

mantemento do tema, respecto ás opinións 

das demais persoas, posturas e xestos 

adecuados). 

 B1.5. Participar nas diversas 

situacións de interacción oral que 

se producen na aula amosando 

valoración e respecto polas 

normas que rexen a interacción 

oral. 

 LGB1.5.1. Respecta as quendas de 

palabra nos intercambios orais. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.5.2. Respecta as opinións das 

persoas participantes nos intercambios 

orais.  

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.5.3. Utiliza a lingua galega en 

calquera situación de comunicación 

dentro da aula e valora o seu uso fóra 

dela. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.5.4. Emprega unha postura e 

xestualidade que transmite 

predisposición para interactuar cos 

demais. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.5.5. Exprésase cunha pronuncia 

e dicción correctas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.5.6. Participa na conversa 

formulando e contestando preguntas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporalizaci

ón 

 

 a 

 b 

 e 

 B1.6. Uso de estratexias elementais para 

comprender e facer comprender as 

mensaxes orais: entoación, ritmo e 

xestualidade. 

 B1.6. Amosar interese por 

expresarse en público 

coherentemente, sen 

contradicións, sen repeticións 

innecesarias e usando nexos 

adecuados. 

 LGB1.6.1. Elabora un discurso oral 

coherente, utilizando un vocabulario 

adecuado á súa idade. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.6.2. Elabora un discurso oral 

cohesivo, utilizando algúns nexos 

básicos. 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.6.3. Amosa un discurso oral, 

claro, cunha pronuncia e entoación 

axeitadas e propias da lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

  

 B1.7. Produción de textos orais sinxelos 

propios dos medios de comunicación social 

coa axuda de modelos sinxelos e en 

situación de simulación. 

 B1.7. Elaborar textos orais 

sinxelos propios dos medios de 

comunicación. 

 LGB1.7.1. Elabora textos orais sinxelos 

propios dos medios de comunicación 

mediante simulación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 d 

 e 

 B1.8. Actitude de cooperación e de 

respecto en situacións de aprendizaxe 

compartida. 

 B1.8. Amosar respecto e 

cooperación nas situacións de 

aprendizaxe en grupo. 

 LGB1.8.1. Amosa respecto ás ideas e 

achegas dos e das demais e contribúe 

ao traballo en grupo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 e  B1.9. Interese por expresarse oralmente 

coa pronuncia e coa entoación adecuadas. 

 B1.9. Interesarse por amosar unha 

pronuncia e entoación adecuadas. 

 LGB1.9.1. Interésase por expresarse 

oralmente coa pronuncia e entoación 

adecuada a cada acto comunicativo. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 d 

 LGB1.10.1. Usa, de forma xeral, unha 

linguaxe non sexista. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporalizaci

ón 

 

 e 

 o 

 B1.10. Uso, de forma xeral, dunha linguaxe 

non discriminatoria e respectuosa coas 

diferenzas. 

 B1.10. Usar, de forma xeral, unha 

linguaxe non discriminatoria e 

respectuosa coas diferenzas. 

 LGB1.10.2. Identifica o uso de linguaxe 

discriminatoria e sexista evidente. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.11. Comparación de textos orais 

sinxelos producidos en diferentes 

variedades dialectais da lingua galega. 

 B1.11. Comparar textos orais 

sinxelos producidos en diferentes 

variedades dialectais da lingua 

galega. 

 LGB1.11.1. Compara textos orais 

sinxelos producidos en diferentes 

variedades dialectais da lingua galega. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B1.12. Identificación da lingua galega con 

diversos contextos de uso oral da lingua: 

en diferentes ámbitos profesionais 

(sanidade, educación, medios de 

comunicación...) e en conversas con 

persoas coñecidas ou descoñecidas. 

 B1.12. Identificar a lingua galega 

con diversos contextos de uso 

oral. 

 LGB1.12.1. Identifica a lingua galega 

oral con diversos contextos 

profesionais: sanidade, educación, 

medios de comunicación... 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB1.12.2. Recoñece a validez da 

lingua galega para conversas con 

persoas coñecidas ou descoñecidas. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER  

 b 

 e 

 I 

 j 

 B2.1. Comprensión da información 

relevante en textos das situacións cotiás de 

relación social: correspondencia escolar, 

normas da clase, normas do comedor, 

normas do transporte e regras de xogos.  

 B2.2. Comprensión de información xeral en 

textos sinxelos procedentes dos medios de 

comunicación social (incluídas webs 

infantís) con especial incidencia na noticia 

 B2.1. Comprender, buscar, 

localizar e seleccionar información 

explícita en textos sinxelos de 

soportes variados (webs infantís, 

libros, carteis). 

 LGB2.1.1. Comprende a información 

relevante de textos sinxelos 

procedentes dos medios de 

comunicación social ou propios de 

situacións cotiás. 

 CCL 

 CD 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.1.2. Identifica as ideas principais 

dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, 

expositivo). 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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ón 

 

e nas cartas á dirección do xornal, 

localizando informacións destacadas en 

portadas, titulares, subtítulos, entradas. 

 B2.3. Comprensión de información 

relevante en textos para aprender e para 

informarse, tanto os producidos con 

finalidade didáctica como os de uso cotián 

(folletos descricións, instrucións e 

explicacións). 

 LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona 

información concreta dun texto sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.1.4. Interpreta, personificacións 

e hipérboles en textos sinxelos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral 

dun texto. 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.1.6. Emprega o dicionario, de 

xeito guiado, para resolver as dúbidas 

de vocabulario que atopa nos textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 B2.4. Integración de coñecementos e de 

informacións procedentes de diferentes 

soportes para aprender e contrastar 

información, identificando e interpretando 

os datos que se transmiten mediante 

sinxelos gráficos e ilustracións. 

 B2.2. Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información 

procedente de sinxelos gráficos, e 

ilustracións.  

 LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de 

maneira xeral, a información de 

sinxelos gráficos e ilustracións, 

relacionando esta co contido do texto 

que a acompaña. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 CMCT 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 B2.5. Subliñado e resumo da información 

relevante dun texto sinxelo adecuado ao 

seu nivel. 

 B2.3. Realizar o subliñado das 

ideas principais dun texto sinxelo 

e resumir o seu contido. 

 LGB2.3.1. Realiza o subliñado das 

ideas principais dun texto sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.3.2. Realiza o resumo, a partir 

de preguntas, dun texto sinxelo. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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 b 

 e 

 B2.6. Iniciación ás estratexias de control do 

proceso lector (anticipación, formulación de 

hipóteses, relectura...). 

 B2.4. Utilizar, de maneira xeral, 

estratexias para mellorar a lectura.  

 LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o 

posible contido dun texto antes de lelo, 

axudándose do título e as ilustracións. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.4.2. Relé un texto e marca as 

palabras clave para acadar a 

comprensión,cando é preciso. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da 

información e das bibliotecas para obter 

información e modelos para a lectura. 

 B2.5. Utilizar de xeito guiado as 

tecnoloxías da información para 

obter información e modelos para 

a lectura. 

 LGB2.5.1. Utiliza de xeito guiado as 

tecnoloxías da información para obter 

información e modelos para a lectura.  

 CCL 

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.5.2. Utiliza de xeito guiado 

dicionarios dixitais para interpretar a 

información dun texto. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 b 

 e 

 B2.8. Lectura persoal, silenciosa e en voz 

alta, de textos sinxelos en galego 

adaptados á idade e aos intereses das 

alumnas e dos alumnos. 

 B2.6. Ler, en silencio ou en voz 

alta, textos sinxelos en galego, 

adaptados á súa idade e aos seus 

intereses. 

 LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade 

as palabras. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.6.2. Le textos sinxelos en voz 

alta sen dificultade. 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.6.3. Le textos, adaptados e 

próximos á súa experiencia, en 

silencio, sen dificultade. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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 a 

 b 

 e 

 i 

 B2.9. Uso da biblioteca respectando as 

súas normas de funcionamento e 

valorándoa como fonte de información e de 

ocio e participación en actividades 

literarias.  

 B2.10. Valoración das normas de 

funcionamento da biblioteca como recurso 

para acceder facilmente a información moi 

variada e manter un ambiente agradable 

de traballo e lecer. 

 B2.7.Usar as bibliotecas de aula, e 

de centro, respectando as normas 

básicas de funcionamento, e 

participar en actividades literarias. 

 LGB2.7.1. Utiliza as biblioteca de aula 

e de centro respectando as normas 

básicas do seu o funcionamento. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.7.2. Valora as bibliotecas de 

aula e de centro como instrumento 

cotián de busca de información e fonte 

de recursos textuais diversos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB2.7.3. Participa en actividades 

literarias do centro. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 b 

 e 

 B2.11. Mantemento adecuado da súa 

biblioteca persoal. 

 B2.8. Ter interese por ter unha 

biblioteca propia. 

 LGB2.8.1. Coida, conserva e organiza 

os seus libros. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 b 

 e 

 B2.12. Interese polos textos escritos como 

fonte de aprendizaxe e como medio de 

comunicación de e de lecer. 

 B2.9. Amosar interese polos 

textos escritos como fonte de 

aprendizaxe e medio de 

comunicación e de lecer. 

 LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura 

como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación e de lecer. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 b 

 e 

 m 

 B2.13. Desenvolvemento da autonomía 

lectora, da capacidade de elección de 

temas e de textos e de expresión das 

preferencias persoais. 

 B2.10. Amosar certa autonomía 

lectora e capacidade de selección 

de textos do seu interese, así 

como ser quen de expresar 

preferencias.  

 LGB2.10.1. Selecciona textos do seu 

interese, en función dos seus gustos e 

preferencias. 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR  
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 a 

 b 

 e 

 B3.1. Uso das estratexias de planificación, 

de textualización e revisión como partes do 

proceso escritor. 

 B3.1. Usar, as estratexias de 

planificación, textualización e 

revisión do texto. 

 LGB3.1.1. Planifica a elaboración do 

texto, antes de comezar a escribir, 

xerando ideas, seleccionando e 

estruturando a información. 

 CCL 

 CSIEE 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB3.1.2. Elabora o texto, con 

coherencia xeral e de xeito creativo. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB3.1.3. Aplica, de forma xeral, os 

signos de puntuación (punto, coma, 

dous puntos, puntos suspensivos, 

signos de exclamación e 

interrogación). 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a 

norma lingüística: ortografía, léxico, 

morfosintaxe. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B3.2. Composición de textos propios de 

situacións cotiás de relación social 

(correspondencia escolar, mensaxes 

curtas, normas de convivencia, avisos, 

solicitudes, instrucións…, de acordo coas 

características propias destes xéneros. 

 B3.3. Composición de textos de 

información sinxelos, característicos dos 

medios de comunicación social, sobre 

acontecementos significativos, con especial 

 B3.2. Producir textos sinxelos de 

diferente tipoloxía que permitan 

narrar, describir e resumir, 

emocións e informacións 

relacionadas con situacións cotiás 

e aqueles que sexan 

característicos dos medios de 

comunicación. 

 LGB3.2.1. Elabora, en diferentes 

soportes, textos propios da vida cotiá e 

académica, imitando modelos: cartas e 

correos electrónicos, mensaxes curtas, 

normas de convivencia, avisos, 

instrucións… 

 CCL 

 CAA 

 CD 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos 

(noticias) e publicitarios (anuncios e 

carteis) de xeito creativo. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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incidencia na noticia, en situacións reais ou 

simuladas. 

 CAA 

 LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de 

textos (narrativos e descritivos) 

seguindo un guión establecido. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB3.2.4. Escribe textos coherentes 

empregando algúns elementos de 

cohesión. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB3.2.5. Resume brevemente o 

contido de textos sinxelos, a partir de 

preguntas, propios do ámbito da vida 

persoal ou familiar ou dos medios de 

comunicación. 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 B3.4. Produción de textos relacionados co 

ámbito académico para comunicar 

información (cuestionarios, resumos, 

descricións, explicacións). 

 B3.3. Elaborar textos do ámbito 

académico para comunicar 

información. 

 LGB3.3.1. Elabora por escrito textos do 

ámbito académico moi sinxelos 

(cuestionarios, resumos, descricións, 

explicacións...) para obter e comunicar 

información. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 b 

 e 

 j 

 B3.5. Creación de textos sinxelos con 

intención informativa utilizando a linguaxe 

verbal e non verbal: carteis publicitarios, 

anuncios, cómics. 

 B3.4. Elaborar textos sinxelos que 

combinen a linguaxe verbal e a 

non verbal. 

 LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que 

combinan a linguaxe verbal e non 

verbal: carteis publicitarios, anuncios, 

cómics. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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 b 

 d 

 e 

 i 

 j 

 B3.6. Uso guiado de programas 

informáticos de procesamento de textos. 

 B3.5. Usar de xeito guiado, 

programas informáticos de 

procesamento de texto. 

 LGB3.5.1. Usa de xeito guiado, 

programas informáticos de 

procesamento de texto. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 i 

 j 

 B3.7. Utilización de elementos gráficos e 

paratextuais sinxelos, para facilitar a 

comprensión (ilustracións, subliñados, 

gráficos e tipografía). 

 B3.6. Utilizar recursos gráficos e 

paratextuais que faciliten a 

comprensión dos textos. 

 LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e 

paratextuais sinxelos (ilustracións, 

subliñados, gráficos e tipografía) para 

facilitar a comprensión dos textos. 

 LGB3.6.2. Ilustra creativamente os 

seus textos con imaxes redundantes 

co seu contido. 

 CCL 

 CD 

 CSIEE 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 b 

 e 

 o 

 B3.8. Interese polo coidado e a 

presentación dos textos escritos e respecto 

pola norma ortográfica. 

 B3.9.Valoración da escritura como 

instrumento de relación social, de 

obtención,de reelaboración da información 

e dos coñecementos e de expresión 

creativa. 

 

 B3.7. Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera 

soporte e valorar a lingua escrita 

como medio de comunicación e de 

expresión creativa. 

 

 LGB3.7.1. Coida a presentación dos 

textos seguindo as normas básicas de 

presentación establecidas: marxes, 

disposición no papel, limpeza, calidade 

caligráfica, separación entre 

parágrafos, interliñado…  

 CCL 

 CD 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación e de expresión 

creativa. 

 CCL 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA  

 e  B4.1. Uso e identificación intuitiva de 

terminoloxía moi elemental nas actividades 

de produción e interpretación: 

 B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á 

 LGB4.1.1. Sinala a denominación dos 

textos traballados e recoñece nestes, 

enunciados, palabras e sílabas. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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denominación dos textos traballados, 

enunciado, palabra e sílaba, xénero e 

número, determinantes e formas verbais.  

 

produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento na 

mellora do uso da lingua. 

 

 LGB4.1.2. Identifica as formas verbais.   CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB4.1.3. Separa as sílabas que 

conforman cada palabra, diferenciando 

a sílaba tónica das átonas. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB4.1.4. Identifica nun texto 

substantivos e adxectivos.  

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB4.1.5. Sinala o xénero e número 

de palabras dadas e é quen de 

cambialo. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 B4.2. Uso das normas ortográficas básicas, 

apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas nos 

escritos. 

 B4.2. Aplicar, de forma xeral, as 

normas ortográficas básicas, 

apreciando o seu valor social e a 

necesidade de cinguirse a elas. 

 LGB4.2.1. Aprecia o valor social das 

normas ortográficas e a necesidade de 

cinguirse a elas. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB4.2.2. Utiliza as normas 

ortográficas básicas, aplicándoas nas 

súas producións escritas, con especial 

atención ás maiúsculas.  

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 e  B4.3. Comparación e transformación de 

enunciados, mediante inserción, supresión, 

cambio de orde, segmentación e 

recomposición, para xulgar sobre a 

gramaticalidade dos resultados.  

 B4.3. Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así como 

unha sintaxe elemental nas 

producións orais e escritas. 

 LGB4.3.1. Emprega, de forma xeral, os 

signos de puntuación.  

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental 

adecuada nas súas producións. 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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 B4.4. Comparación de estruturas 

sintácticas elementais para observar a súa 

equivalencia semántica ou posibles 

alteracións do significado. 

 B4.5. Inserción e coordinación de oracións 

como instrumento na mellora da 

composición escrita. 

 LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as 

normas morfosintácticas de colocación 

do pronome átono. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 e  B4.6. Exploración das posibilidades do uso 

de diversos enlaces entre oracións 

(adición, causa), en relación coa 

composición de textos.  

 B4.4. Recoñecer e empregar 

conectores básicos. 

 LGB4.4.1. Usa diversos conectores 

básicos entre oracións: adición e 

causa. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 i 

 B4.7. Uso do dicionario, en papel ou 

electrónico, de xeito guiado. 

 B4.5. Usar o dicionario en papel 

ou electrónico, de xeito guiado. 

 LGB4.5.1. Usa o dicionario en papel ou 

dixital de xeito guiado. 

 CCL 

 CAA 

 CD 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 i 

 o 

 B4.8. Identificación de palabras compostas 

e derivadas, de sinónimos de antónimos e 

palabras polisémicas básicas, en relación 

coa compresión e coa produción de textos. 

 B4.6. Identificar palabras 

compostas e derivadas, así como 

sinónimos, antónimos e palabras 

polisémicas básicas, para 

comprender e producir textos. 

 LGB4.6.1. Recoñece palabras 

derivadas e compostas, identificando e 

formando familias de palabras. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB4.6.2. Recoñece e usa sinónimos, 

antónimos e palabras polisémicas 

básicas. 

 CCL 

 CAA 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 d 

 e 

 h 

 m 

 B4.9. Valoración da lingua galega dentro 

da realidade plurilingüe e pluricultural de 

España e de Europa. 

 B4.7. Valorar a lingua galega 

dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de 

Europa. 

 LGB4.7.1. Valora a lingua galega 

dentro da realidade plurilingüe e 

pluricultural de España e de Europa. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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 o 

 a 

 d 

 e 

 m 

 o 

 B4.10. Comparación entre aspectos das 

linguas que coñece e/ou está a aprender 

para mellorar os procesos comunicativos, 

recoñecer as posibles interferencias e 

lograr unha competencia comunicativa 

integrada. 

 

 B4.8. Establecer relacións 

elementais entre as diversas 

linguas que coñece ou está a 

aprender para reflexionar sobre 

como mellorar os seus procesos 

comunicativos na lingua galega, 

recoñecer as posibles 

interferencias e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

 LGB4.8.1. Identifica diferenzas, 

regularidades e semellanzas 

sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e 

léxicas moi evidentes e básicas entre 

todas as linguas que coñece e/ou está 

a aprender, como punto de apoio para 

a súa aprendizaxe. 

 CCL 

 CCEC 

 CCL 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA  

 b 

 d 

 e 

 B5.1. Escoita, memorización e reprodución 

de textos procedentes da literatura popular 

oral galega (adiviñas, lendas, contos, 

poemas, cancións, ditos) e da literatura 

galega en xeral. 

 B5.2. Valoración e aprecio do texto literario 

galego (oral ou non) como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como 

recurso de gozo persoal. 

 B5.1. Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

sinxelos, procedentes da literatura 

galega en xeral, e da literatura 

galega popular en particular. 

 LGB5.1.1. Escoita, memoriza e 

reproduce textos sinxelos procedentes 

da literatura popular oral galega 

(adiviñas, lendas, contos, poemas, 

cancións, ditos) e da literatura galega 

en xeral. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 LGB5.1.2. Valora os textos da literatura 

oral galega como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como 

recurso de gozo persoal. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 d 

 e 

 i 

 B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en voz 

alta de obras en galego adecuadas á idade 

e aos intereses do alumnado. 

 B5.4. Lectura guiada e expresiva de textos 

narrativos da literatura infantil, adaptacións 

 B5.2. Ler textos e obras en galego 

adaptadas á idade e en diferentes 

soportes. 

 LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos 

en galego da literatura infantil, 

adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 
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 o breves de obras literarias clásicas e 

literatura actual en diversos soportes. 
 LGB5.2.2. Le en voz alta obras e 

textos en galego da literatura infantil, 

adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual, adaptadas á idade e 

en diferentes soportes. 

 CCL 

 CCEC 

 CD 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B5.5. Lectura guiada de poemas, de 

relatos e de obras, recoñecendo as 

características dalgúns modelos. 

 B5.3. Identificar o xénero literario 

ao que pertencen uns textos 

dados.. 

 LGB5.3.1. É quen de identificar o 

xénero literario ao que pertencen uns 

textos dados: narrativa, poesía e 

teatro. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 e 

 o 

 B5.6. Recreación e composición de 

poemas e relatos para comunicar 

sentimentos, emocións, preocupacións, 

desexos, estados de ánimo ou lembranzas, 

recoñecendo as características dalgúns 

modelos. 

 B5.4. Recrear e compoñer 

poemas e relatos a partir de 

modelos sinxelos. 

 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. 

 CCL 

 CCEC 

 CSC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 b 

 d 

 e 

 B5.7. Dramatización e lectura dramatizada 

de situacións de textos literarios. 

 B5.5. Participar activamente en 

dramatizacións de situacións e de 

textos literarios. 

 LGB5.5.1. Participa activamente en 

dramatizacións de situacións e de 

textos literarios. 

 CCL 1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B5.8. Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 B5.6. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso de 

gozo persoal. 

 LGB5.6.1. Valora a literatura en 

calquera lingua, como vehículo de 

comunicación e como recurso de gozo 

persoal. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 
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ÁREA LINGUA GALEGA E LITERATURA CURSO TERCEIRO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Competencias 

 clave 

Temporalizaci

ón 

 

 a 

 d 

 e 

 o 

 B5.9. Interese por coñecer os modelos 

narrativos e poéticos que se utilizan 

noutras culturas. 

 B5.10. Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpretables que noutras 

culturas serven para entender o mundo e 

axudan a coñecer outras maneiras de 

relacións sociais. 

 B5.7. Amosar interese, respecto e 

tolerancia ante as diferenzas 

persoais, sociais e culturais. 

 LGB5.7.1. Amosa curiosidade por 

coñecer outros costumes e formas de 

relación social, respectando e 

valorando a diversidade cultural. 

 CCL 

 CCEC 

1ª, 2ª e 3ª 

AV 

 
 
 

4.- CRITERIOS MÍNIMOS DE AVALIACIÓN E CONTIDOS NON TRABALLADOS NO CURSO ANTERIOR. 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES. 

CIENCIAS NATURAIS: 

BLOQUE 1 

- Ten capacidade de observación, planificación e organización de datos como inicio dun proceso científico. Organiza datos, 

crea táboas, plantexa hipóteses e resolve problemas sinxelos de carácter científico individualmente e en pequenos 

grupos. 

BLOQUE 2 

- Coñece as principais partes do corpo humano, identifícaas, e explica o seu funcionamento básico, e diferenza saúde e 

enfermidade adoptando algúns hábitos saudables básicos destinados á prevención de enfermidades. 
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- Distingue tipos de alimentos e coñece os elementos fundamentais dunha dieta equilibrada 

BLOQUE 3 

- Coñece as características que identifican a un ser vivo e establece as clasificacións entre vertebrados e invertebrados 

identificando e clasificando animais do seu entorno e animais principais doutros ámbitos; fai o mesmo con distintos tipos 

de plantas 

- Coñece as características que identifican a un ser vivo e establece as clasificacións entre vertebrados e invertebrados 

identificando e clasificando animais do seu entorno e animais principais doutros ámbitos; fai o mesmo con distintos tipos 

de plantas. 

BLOQUE 4 

- Recoñece o ciclo da auga e identifica os seus estados, e identifica clases de mestura na práctica cotiá. 

BLOQUE 5 

- Distingue entre máquinas sinxelas e complexas e coñece os seus usos e formas de enerxía. 

- Recoñece e equipara ferramentas e máquinas cos seus oficios. 

 

CIENCIAS SOCIAIS 

 

BLOQUE 1 

- Manifesta autonomía para a realización dun traballo Presenta unha actitude cooperativa ante o traballo en equipo e sabe 

distinguir entre estratexias de traballo individual e grupal, e nas prácticas diarias sabe sacar información dun texto e empregar 

o vocabulario característico desta área. 

BLOQUE 2 

- Identifica, clasifica e caracteriza os elementos do Sistema Solar; estrela, planeta, satélite, etc … e sinala os movementos 

principais da terra e as súas consecuencias (día/noite; estacións). 

 

- Identifica as capas fundamentais da Terra e os elementos principais da cortiza terrestre. 
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- Recoñece e sabe empregar distintas formas de representación da terra (planos,mapas, planisferio, globo) e coñece e 

interpreta os símbolos e lendas que neles aparecen así como os puntos cardinais. 

 

- Coñece e distingue os principais fenómenos atmosféricos e a súa formación, distinguindo clima e tempo. Sabe cales son os 

instrumentos de medición e observación deses fenómenos e resulta capaz de recoller datos sobre eles e clasificalos nunha 

sinxela táboa. 

- Recoñece o ciclo da auga e a súa influencia na paisaxe (elementos esenciais que conforman a paisaxe). Distingue nun mapa 

e no seu contorno elementos da paisaxe e coñece ríos das vertentes de Galicia. 

BLOQUE 3 

- Distingue o concepto de bisbarra, provincia e Comunidade Autónoma. 

- Sabe entender os principais elementos da demografía (poboación; natalidade; mortalidade; migración). 

- Pon exemplos e distingue entre materia prima e produto elaborado e establece oficios e tarefas nos principais sectores 

(primario, secundario e terciario). 

 

BLOQUE 4 

 

- É quen de crear unha liña de tempo e organizar -segundo datas- feitos históricos antes ou despois do ano 0. 

- Coñece a división entre Prehistoria e Historia 

 
 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

 

BLOQUE 1 

- Sabe escoitar e expresar axeitadamente, con orde e fluidez, e con correcta pronunciación, opinión e sentimentos, e é quen 

de artellar discursos orais axudado incluso das novas tecnoloxías. 

- Emprega un vocabulario axeitado para a súa idade incorporando palabras novas progresivamente en diferentes contextos. 

- Identifica a idea principal e ideas secundarias en diferentes tipos de textos, e sabe contestar a preguntas sinxelas de 
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comprensión lectora e oral. 

- Ë quen de utilizar os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe. 

- É quen de memorizar pequenas cantigas, poemas, trabalinguas, adiviñas, etc.. e sabe dramatizar axeitadamente segundo 

as características do texto. 

- Respecta a quenda de palabra e formula preguntas e cuestión de forma axeitada. 

BLOQUE 2 

- Posúe un bo dominio da lectura (sen silabeo, sen lectura guiada, sen lectura en voz) e da comprensión da mesma. 

- Formula hipótese sobre o contido do texto partindo do título e das ilustracións e sabe buscar palabras no dicionario. 

- Adica momentos á lectura sinxela e é quen de explicar a temáticas das mesmas. E coida e conserva e organiza os seus 

libros. 

BLOQUE 3 

- Produce textos sinxelos acordes coa súa idade cronolóxica utilizando modelos lingüísticos e utilizando as regras básicas 

gramáticas e ortográficas propias do nivel, presentados de forma clara e limpa. 

- Exprésase por escrito de forma coherente, evitando unha lingua sexista ou non respectuosa coas diferenzas. 

BLOQUE 4 

- Recoñece as categorías gramaticais básicas (nome, adxectivo e verbo) así como as regras ortográficas básicas e regras 

de acentuación. 

- Recoñece a oración simple e distingue suxeito e predicado 

- Utiliza axeitadamente o signos de puntuación nas súas producións escritas (punto seguido; punto aparte, coma …) 

BLOQUE 5 

- Interpreta distintos textos literarios e recoñece figuras literarias moi sinxelas. 

- Crea con axuda textos literarios moi sinxelos a partir de pautas ou modelos dados 
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MATEMÁTICAS 
BLOQUE 1 
 

- É quen de comprender os enunciados dos problemas e de resolvelos utilizando os contidos traballados e estratexias de 

razoamento e reflexión. 

BLOQUE 2 
- É quen de ler, escribir,ordenar e descompoñer os números ata o 10.000. 

 

- Sabe as táboas de multiplicar e utiliza a multiplicación na resolución de problemas. 

 
- Realiza divisións dunha cifra e utiliza esta operación na resolución de problemas. 

 
BLOQUE 3 

- É quen de identificar as diferentes unidades de lonxitude, capacidade e masa. 
 

- Realiza operacións de suma e resta con medidas de lonxitude, capacidade e masa. 
 

- Coñece o valor das moedas e billetes de euro, calcula múltiplos e utilízaos na resolución de problemas. 
 

- É quen de resolver problemas de medida utilizando o razoamento e reflexionando. 
 
BLOQUE 4 

- É quen de identificar os diferentes elementos das figuras planas e dos corpos xeométricos: lados, vértices, caras, arestas e 

ángulos. 

- Distingue os diferentes ángulos: agudos, rectos e obtusos. 

BLOQUE 5 
- É quen de realizar, ler e interpretar gráficas. 

 
VALORES CÍVICOS E SOCIAIS 

BLOQUE 1 
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- Emprega as emocións de forma positiva. 

- É quen de traballar en equipo, asumindo as súas responsabilidades e valorando o seu esforzo e o dos demais. 

- É capaz de tomar as súas propias decisións. 

BLOQUE 2 

- É quen de expresar as súas opinións, sentimentos e emocións e de respectar e valorar as dos demais. 

- Respecta e acepta as diferenzas individuais 

BLOQUE 3 

- Traballa en equipo respectando as regras e tratando de resolver problemas. 

- Respecta as normas do centro escolar. 

 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) 
BLOQUE 1 
 

- Describe as características das obras artísticas e expresa as súas sensacións. 

- É quen de clasificar texturas, formas e cores básicos. 

 
- Identifica e relaciona autores coas súas obras. 

 
BLOQUE 2 

- Utiliza instrumentos, técnicas e materiais de maneira axeitada. 
 
 
LINGUA GALEGA E LITERATURA. 
 
BLOQUE 1 

- Identifica a idea principal e secundarias en diferentes tipos de textos e sabe contestar a preguntas sinxelas de comprensión 
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oral  e escrita, así como a identificar as cuestións básicas de novas e outros tipos de textos (Quen, Como, Onde, que…) 

- E quen de utilizar o galego como lingua oral e forma de expresión, e de entender textos orais e escritos en galego. 

BLOQUE 2 

- Identifica a estrutura principal dun texto (idea principal, desenvolvemento e conclusión) e sabe atopar palabras clave, e 

ideas principais. 

- Fai unha lectura axeitada para a súa idade, sen silabeo, con entoación e pausas. 

BLOQUE 3 

- Elabora por escrito diferentes tipos de textos mantendo as normas básicas de presentación (limpeza, márxenes, 

interliñado, etc..) así como a coherencia no discurso e a ortografía básica. 

BLOQUE 4 

- É quen de recoñecer as sílabas dunha palabra (recoñecendo a sílaba tónica e átonas) así como de distinguir as 

categorías gramaticais básicas de cada palabra. 

- Utiliza axeitadamente os signos de puntuación e as normas básicas de ortografía. 

- Identifica e sabe buscar palabras derivadas e compostas, familias de palabras, palabras polisémicas e sinónimos e 
antónimos. 
 

- Sabe atopar as diferenzas básicas (xénero dalgunhas palabras, etc..) entre o galego e o castelán. 
 
BLOQUE 5 
 

- Identifica diversos xéneros literarios (poesía, narrativa, teatro) e os elementos esenciais que os caracterizan. 
 

 

 
5- PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

Os instrumentos que se van a empregar para avaliar o proceso de aprendizaxe do alumno, de acordo cos obxectivos, contidos e 
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criterios de avaliación establecidos nesta programación van ser: 

 Observación sistemática do alumno comprobando a súa motivación e actitude fronte a aprendizaxe, as dificultades coas 

que se atopa e o grao de participación nas actividades. 

 O uso da autoavaliación incitando a que o alumno reflexione sobre o que está a aprender. 

 Elaboración dun rexistro de seguemento de cada alumno con anotación dos datos e información sobre a súa aprendizaxe. 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións) 

 Valoración cualitativa do avance individual 
 

 

6.-CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. METODOLOXÍA ANTE O COVID-19. 
 

A metodoloxía enténdese como o conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo mestre-

a, coa finalidade de posibilitar o ensino- aprendizaxe e o logro dos obxectivos plantexados. Para iso seguiremos os seguintes 

principios: 

 
 Metodoloxía comunicativa, participativa e inclusiva. Os alumnos/as participan na toma de decisións, normas da aula, 

resolución de conflitos, etc. sempre respectando a diversidade e fomentando o diálogo, a autonomía e a reflexión. 

 Enfoque lúdico e globalizado. Na medida do posible tratarase de que as aprendizaxes sexan globalizadas e de incluir 

xogos e recursos lúdicos e manipulativos que motiven ao alumnado. 

 Aprendizaxe significativo. Os alumnos/as deben participar no seu propio proceso de aprendizaxe, procurando sempre 

que este estea relcionado coa vida real e diaria dos mesmos. 
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 Motivación.  Trataremos de  motivar de  forma inicial (xerando expectativas, explicando o interese dos contidos, 

etc.) e continua (axudándonos da variedade de recursos e tratando de presentar sempre formas diferentes de traballar 

como poden ser realización de proxectos, investigación, debates, etc.). 

 Traballo colaborativo. Realizaranse actividades en equipo para fomentar as relacións entre todos os nenos e nenas da 

aula e valores como o respecto das ideas de outros, organización, etc, sempre dentro do respecto ao establecido no 

Protocolo Covid- 19 do centro. 

 Integración das TIC, presentes na vida diaria do noso alumnado. 

 Inclusión das familias no proceso de aprendizaxe dos seus fillos/as. A través da comunicación na axenda ou 

participación dos mesmos en certas actividades. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E REFORZO 

Neste momento están a realizarse actividades programadas de reforzo nalgunhas aulas levadas a cabo coa intervención de 

profesorado de apoio . Por iso teremos en conta as diferenzas existentes entre o alumnado á hora de asimilar os conceptos e polo 

tanto prestaremos unha atención personalizada a aqueles nenos e nenas que sexan máis lentos na comprensión dedicándolles 

máis tempo á hora das explicacións e correccións e facéndoos participar de forma máis activa para que coa práctica podan mellorar 

o seu rendemento. 

A metodoloxía neste curso, ademáis, ven marcada pola situación de pandemia que vivimos. Por todo esto cumpre 

presupor distintos espacios donde se poda impartir docencia. Velahí veñen as seguintes previsións no caso de ser precisa 

unha alteración significativa da nosa rutina debido ao Covid- 19. 
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SITUACIÓN PRESENCIAL 

En cada unidade seguirase o seguinte esquema metodolóxico: 

Introdución 

Farase un breve comentario dos contidos que se van desenvolver e os obxectivos que se pretenden alcanzar tendo en conta 

á hora  de expoñer estes aspectos a idade do alumnado utilizando un vocabulario e expresión claros e sinxelos. 

Presentación de contidos 

Nun primeiro momento presentaranse os contidos de forma atractiva para o alumnado proporanse varias actividades cun 

dobre obxectivo: 

1.Detectar e recordar os coñecementos previos do alumnado. 

2.Incitar ao alumnado a que resolvan, ao seu xeito, as actividades propostas. 

Todo isto poderase levar a cabo mediante un cuestionario ou preguntas concretas, que se intentarán resolver de forma oral 

con todo o grupo da clase, creando así un ambiente de diálogo entre o alumnado e o profesor, que lles servirá de guía en 

todo este proceso. 

Exposición dos contidos 

Despois de todas estas actividades preliminares, formalizaremos os contidos propios de cada unidade, facendo unha 

exposición breve e precisa  acompañada de exemplos e situacións da vida cotiá sempre e cando o tema tratado o permita.   

Realización de actividades 

Ademais das actividades introdutorias ás que se fixo referencia levaranse a cabo actividades de aplicación do aprendido, de 

reforzo para aqueles conceptos que non queden totalmente claros para algúns alumnos e de ampliación por se houbese 

alumnos que alcanzasen os obxectivos en menos tempo que o resto dos compañeiros/as. 
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 SITUACIÓN DE NON PRESENCIALIDADE 

A metodoloxía  é on-line de xeito virtual e a distancia   polo emprego da  Aula virtual do centro  e videoconferencias por medios 

corporativos. 

Seguiranse  os principios de : 

A) Tratamento dos contidos mediante un enfoque globalizador e interdisciplinario.  

B)  Potenciar a exploración, investigación e a busca por parte do alumnado, de solucións propias. 

C) Respectar as peculiaridades de cada grupo e de cada neno/a concretos.  

D) Promover o desenvolvemento de competencias claves . 

E)  Aprendizaxes significativo 

F)   Partir das actividades máis doadas e coñecidas as difíciles e descoñecidas. 

G) Reforzo positivo: eloxiando os progresos do alumnado, motivalos e animalos. 

 

H) Participación activa: do alumnado no proceso de ensino-aprendizaxe de forma que se senta integrado neste.  

 

As actividades    a realizar serán do tipo :  

- videos  que faciliten a comprensión de conceptos 

-actividades  interactivas 

- test  

- tarefas de lectura   
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-redacción de textos escritos 

- tarefas que se poidan ir facendo dos libros dixitais  que teñen os alumnos e outros que poidamos empregar e/ou fichas interactivas. 

- actividades  que sexa capaz de facelas de xeito autónomo sen requerir moita axuda  e que favoreza o desenvolvemento das 

competencias clave . 

- Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 

 

METODOLOXÍA DE TRABALLO A DISTANCIA 

 

 Actividades  
 De diversos tipos: visionado de videos, xogos interactivos, fichas interactivas, fichas a 

imprimir, dependendo da súa accesibilidade a rede informática. 

 Metodoloxía (alumnado con 

conectividade e sen conectividade)  

 - Ter en conta as dificultades atopadas durante este proceso. 

  - Asegurar aprendizaces significativas e constructivas. 

  - Motivar atendendo aos intereses dos nenos. 

  - Facilitar a comunicación alumno- familia- mestra.  
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 Materiais e recursos  

 - Dixitais: material informático elaborado pola titora  

 (pdf, powerpoint, fichas interactivas, ...), ordenador, tablet, móvil,...segundo a 

accesibilidade de cada alumno. 

  - Fichas impresas que se facilitan ao alumnado con desconexión dixital. 

  - Videos diversos segundo a materia a traballar e como reforzo dos coñecementos.  

 - Xogos interactivos . 

 

 
 
 

7.-CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 

 AVALIACIÓN: 
 

Para a avaliación seguiremos o establecido na Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, así como na LOMCE e a Orde ECD/65/2015, 

do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da 

educación primaria. 

A avaliación será continua e global e sumativa, contando con tres momentos cruciais: avaliación inicial, continua e final. 

Utilizaranse diversas estratexias para avaliar ao alumnado, como escalas de observación, rúbricas ou probas escritas e orais. 

A avaliación considérase integrada no proceso de ensino e aprendizaxe e na actividade ordinaria da aula e do centro 

docente, converténdose nun referente tanto para valorar o progreso do alumnado como a mellora continua do proceso 

educativo e punto de referencia para a adopción das medidas de atención á diversidade. 

 CUALIFICACIÓN: 
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L.CASTELÁ E GALEGA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIAIS E CIENCIAS NATURAIS. 
 

Criterios de Cualificación % sobre o total da 
nota 

Instrumentos 

Resultados das probas orais e escritas: contidos  

60% 

Probas orais e escritas 

Escala de observación 

Realización do traballo diario  

15% 

Lista de control 

Rúbrica 

Esforzo, atención, interese, colaboración, 

compañerismo 

 

15% 

 

Rúbrica 

Presentación de traballo e cadernos  

10% 

Lista de observación 

Rúbrica 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA 
 

Criterios de cualificación % sobre o total da 
nota 

Instrumentos 

Realización e resultado final do traballo (orde, 

limpeza, entrega en prazo) 

 

60% 

 

Lista de control 

Rúbrica 

Esforzo, atención, interese, colaboración, 

compañerismo. 

 

40% 

Lista de control 

Rúbrica 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
 

Criterios de cualificación % sobre o total da nota Instrumentos 

Realización do traballo diario: 

Debates, traballos, exposicións...... 

 

40% 

 

Lista de control 

Esforzo,atención,participación, interese, 

colaboración, compañerismo. 

 

60% 

 

Rúbrica 

 
 PROMOCIÓN: 

 
 

O Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, polo que se establece o currículo básico de Educación Primaria e o Decreto 

105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, 

indican o seguinte en relación coa promoción de alumnos: 

“O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que 

correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias 

correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación 

e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería competente en materia 

educativa. 

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de 

reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado”. 

No curso de 3º de primaria os alumnos e alumnas non promocionarán cando sexan avaliados negativamente polo menos 

nas asignaturas seguintes: L.Castelá, L.Galega e Matemáticas. 
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8.-MATERIAIS E RECURSOS DIDACTICOS. 

 
 

 

Recursos 

Humanos 

Mestre titor-a, Mestres especialistas en música, EF e inglés. Departamento de Orientación: 

Orientadora e mestras de PT e 

AL. 

Material de aula 

Libros de texto, cadernos, materiais de comprensión lectora, xogos e materiais manipulativos, 

fichas de reforzo ou ampliación das diversas áreas, libros de lectura, etc. 

De soporte para o 

profesorado 

Documentos que archivan datos e informacións: control de asistencia a clase, caderno de 

avaliación, escalas de observación, rexistro personal del alumnado, ... 

Documentos que trasmiten información: boletín de información aos pais, informes médicos, 

comunicacións do 

profesorado, autorizacións,... 

Audiovisual e 

informático 

Ordenador e proxector, uso de diversas webs con xogos 

educativos, vídeos, power points, etc. 

 

 

9.-DESEÑO DA AVALIACION INICIAL E MEDIDAS A TOMAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS OBTIDOS. 

A avaliación inicial serve para coñecer o punto de partida dos alumnos e para detectar dificultades de aprendizaxes e constatan 

en que aspectos do currículo fallan tanto alumnos, aulas coma ciclos completos; polo tanto serve para mellorar os resultados das 

actividades educativas, buscando estratexias de mellora unha vez analicemos os resultados obtidos. 

Coma obxectivos: 



 

88 

1. Detectar as características da aula, alumnos ao inicio do curso en relación aos contidos das áreas de Matemáticas, Lingua 

e Lengua. 

2. Coñecer posibles alumnos con dificultades ou carencias para poder realizar un programa de traballo concreto para eles. 

3. Coñecer as peculiaridades de todo o curso e así poder implantar programas preventivos e diminuir os problemas de 

aprendizaxe. 

4. Informar as familias sobre a situación inicial dos nenos e así poder implicalos no proceso educativo. 

5. Enlazar as aprendizaxes dos alumnos acadadas no segundocurso de educación primaria  coas necesarias en terceiro de 

Educación Primaria. 

No mes de setembro  cada titor  realizará unha avaliación inicial  do alumnado do grupo  no que se levarán a cabo actividades  

escritas , orais , fichas  nas que se avaliarán  sobre todo a expresión oral  e escrita , comprensión oral e escrita, o calculo e 

resolución de problemas e contidos relacionados  co entorno natural e social necesarios para proseguir  o proceso de ensino –

aprendizaxe no curso que se empeza. 

A avaliación inicial é unha parte do desenvolver da avaliación continua completándose esta última coas avaliacións de proceso e 

final.  

 

Temporalización: 

Durante o mes de setembro. Realizarase en varias sesións.  

Deseño xeral da avaliación inicial: 
 
Area de lengua e lingua galega: 

a. Escritura. (ditado, ortografía) 
b. Lectura. (fluidez, velocidade 40 palabras / minuto, entoación, comprensión lectora) 
c. Expresión escrita. Erros de rotación. Caligrafía, claridade, lexibilidade, trazo, limpeza. Concordancia, coherencia. 

Orixinalidade, imaxinación, creatividade. Vocabulario e léxico. 
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d. Gramática. Emprego de artigos. Formar palabras a partir de fonemas, de sílabas, ordenar e separar as palabras 
dunha oración. 

 
Área de matemáticas. 

a. Numeración. 
a. Ditado de números. 
b. Ordenación de números cun criterio de menos a maior. 
c. Anterión e posterior dun número dado. 
d. Serie ascendente +2. 
e. Serie descendente -2. 

b. Cálculo e operacións. 
a. Suma con levadas. 
b. Resta sen levadas. 

c. Resolución de problemas. Interpretación de datos e tratamento da información. 
d. Xeometría. 
e. Seriacións. 
f. Estructuración espacial. 
g. Lectura de números. 
h. Estructuración espazo- temporal: secuencias. 

 

Aspectos persoais, familiares e sociais: 

a. É absentista. 

b. Ambiente familiar desfavorable. 

c. Deficiencia física 

d. Outros. 

e. Ten falta de atención. 
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f. Amosa interese; esfórzase. 

g. É ordeado e limpo. 

h. É autónomo no traballo. 

Os resultados comunicaranse as familias e, se se observase dificultades de aprendizaxe, estableceríanse as pautas oportunas  de 

mellora , ademáis de porse en comunicación co D. O. do centro, se se considerase necesaria outro tipo de valoracion máis exhaustiva 

ou  a necesidade de apoio doutros profesionais coma mestres de Audición e Linguaxe  ou de Pedagoxía Terapéutica. 

 

Adaptaráse a programación de aula en funcións aos resultados debendo repasar todos aqueles contidos que presenten 

dificultade. Ademais este ano terase en conta   os informes  elaborados individualizados do alumnado  e a programación 

adaptada  do  3º trimestre  provocada polo estado de alarma,   as súas  modificacións e  os elementos  curriculares  que  

quedaron pendentes da súa avaliación  e que se incluirán   a través  dun plan de reforzo e de recuperación das mesmas. 
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10.-INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR A PRÁCTICA DOCENTE 
 
 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA 1 2 3 4 

1. Programa a materia tendo en conta os estándares de aprendizaxe      

2. Establece os criterios e instrumentos de avaliación que permitan seguir o progreso na aprendizaxe 

dos alumnus 

     

3. Programa as actividades en función dos estándares de aprendizaxe      

4.Realiza a avaliación inicial para axustar a programación ao nivel do alumnado.      

5.Informa aos alumnos dos estándares, criterios e instrumentos de avaliación .      

6. Utiliza as tics      

7.Estimula a participación activa dos estudantes na clase      

8. Corrixe e explica os traballos e actividades e dá pautas de mellora da aprendizaxe      

9.Coordínase co profesorado doutros departamentos que poidan ter contidos afíns.      

10.Realiza actividades de fomento da lectura      

11.Propón actividades de reforzo para o alumnado que non acade os obxectivos      

 

 
 

11.-MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Como establece o DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia poderanse levar a cabo medidas ordianias (prioritarias) e extraordinarias. 

 
 ORDINARIAS: 
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 Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 

características do alumnado. 

 
 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

 Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e 

outras que promovan a inclusión. 

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

 Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia. 

 Desdobramentos de grupos. 

 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

 Programas de enriquecemento curricular. 

 Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

 Programas de recuperación. 

 Programas específicos personalizados. 

 Programas de habilidades sociais. 

 

 EXTRAORDINARIAS: 

 

 Adaptacións curriculares 

 Agrupamentos flexibles 

 Apoio do profesorado de PT e AL 

 Atención a alumnado que presenta dificultades para asistir de forma continuada a un centro educativo 

 Grupos de adaptación da competencia curricular 
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As medidas ordinarias prestarásenlle a calquera alumno/a que presente calquera dificultade durante o proceso de ensino-

aprendizaxe, ben sexa continua no tempo ou nun momento determinado do mesmo, polo que non se pode especificar un número 

concreto de alumnado que recibirá estas medidas. 

 
En canto ás medidas extraordinarias levaranse a cabo as seguintes: 

 
 

 APOIO DA MESTRA DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:  

 APOIO DA MESTRA DE AUDICIÓN E LINGUAXE:  

 

 

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Neste curso debido a actual situación provocada polo COVID- 19, non se celebrarán certames nos que participábamos coma Intercentros, pero 

si celebrarase dentro da aula ordinaria todas aquelas actividades indicadas no calendario escolar e, de cara o segundo e terceiro trimestre do 

curso, vendo como se presente a situación, gustaríanos realizar as seguintes actividades: 

 

1º Trimestre - Taller de robótica. 

2ª Trimestre - Visita a museo da zona 

3er trimestre - Saída a Granxa Belelle. 

Ademáis aproveitaremos na medida do posible todas aquelas visitas e saídas proporcionadas polo Concello ou outras entidades., sempre 

respectando o grupo burbulla, as medidas hixiénico- sanitarias recollidas no noso protocolo do centro e a proximidade. 
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13.-MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 

Para avaliar a programación utilizarase a seguinte táboa e, tendo en conta as puntuacións máis baixas, definirase un plan de mellora. 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN (0-4) PROPOSTAS DE 

MELLORA 

PLANIFICACIÓN   

Deseñáronse as unidades didácticas tendo en conta as 

competencias básicas? 

  

Foi adecuado o número e a duración das unidades 

didácticas? 

  

Secuenciáronse e  seleccionáronse  os contidos de 

forma axeitada ás características dos alumnos/as? 

  

Establecéronse de forma explícita criterios e 

instrumentos de avaliación e autoavaliación? 

  

PROCESO ENSINO – APRENDIZAXE   

Programáronse actividades variadas? (introdución, 

motivación, ampliación, recapitulación, avaliación) 

  

Contempláronse as actuacións xerais de intervención 

propostas para os alumnos con NEAE? 

  

Utilizáronse estratexias para a animación lectora e o desenvolvemento da 

comrpensión e expresión oral e 

escrita? 
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Incorporáronse as TICS no proceso de ensino- 

aprendizaxe? 

  

ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN   

Facilitouse a adquisición de contidos a través de 

diversas metodoloxías? (ABP, talleres, etc.) 

  

Adoptáronse agrupamentos diversos dos alumnos/as en 

función da actividade a realizar? 

  

A temporalización foi axeitada?   

Utilizáronse recursos didácticos variados? 

(audiovisuais, informáticos, técnicas de aprender a aprender… 

  

AVALIACIÓN   

Revisáronse os elementos da programación, 

actividades, tempos, agrupamentos e materiais utilizados? 

  

Utilizáronse os resultados da avaliación para modificar 

os procedementos didácticos e mellorar a práctica docente? 

  

 

 
14.- ENSINANZAS TRANSVERSAIS. 

 Educación para a igualdade entre os sexos. 

o Recoñecer  diferentes profesións evitando calquera estereotipo sexista. 
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o Conseguir unha visión do mundo libre de estereotipias sexistas e fomentar o rechazo por calquera discriminación por razón de sexo. 

o Participar nas tarefas domésticas. 

 Educación para o consumo. 

o Iniciarse no hábito de reducir o consumo de enerxía e amosar interese para coñecer enerxías non contaminantes. 

o Reducir o uso de materiais e practicar a reutilización e a reciclaxe. 

o Descubrir e interpretar de maneira adecuada a información que non transmite a publicidade. 

 Educación ambiental. 

o Coñecer o medio como un sistema no que todos os elementos son interdependentes e onde o ser humán é un elemento máis, capaz 

de actuar e modificalo. 

o Analizar algunhas manifestacións da intervención humana no medio natural e  tomar conciencia da deteriorización que causan. 

o Adoptar pautas de comportamento na vida cotiá para a defensa do medio natural. 

 Educación para a paz. 

o Estimar e valorar a lingua oral e escrita como medio de establecer e de mellorar a relación cos demáis.  

o Simular situacións nas que o diálogo e o debate contribúan á resolución de conflictos cotiáns. 

o Comprometerse na defensa dos dereitos humanos e na superación de todo tipo de discriminación e de situacións de insolidaridade, 

así como amosar respeto e ser tolerante ante a diversidade. 

 Educación para a saúde. Educación sexual. 

o  Coñecer e practicar hábitos elementais de hixiene, alimentación e cura persoal a partir do coñecemento do corpo humano e que 

melloran a calidade de vida. 

o Coñecer e apreciar os aspectos biolóxicos, emocionais e sociais da sexualidade, e concibir a sexualidade como mostra de plena comunicación entre as persoas 

e de afecto cara os demáis. 

 Educación moral e cívica. 

o Coñecer o funcionamiento dalgunhas organizacións sociais do contorno e valorar o diálogo como instrumento para solucionar os 

problemas de convivencia. 
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o Respectar os restos histórico-artísticos presentes no medio. 

o Defender activamente os dereitos e deberes de cada membro da sociedade e valorar o diálogo como instrumento para solucionar 

os problemas de convivencia e para transmitir ideas, pensamientos e opinións, respectando os xuízos e as opinións alleas. 

 Educación viaria. 

o Coñecer e respectar as normas básicas para desprazarse como peóns e como usuarios dos medios de transporte. 

 Educación para o lecer. 

o Desenvolver a capacidade de aproveitar o tempo de lecer en actividades que fomenten o desenvolvemento persoal. 

 

15.- PLANS E PROXECTOS. 

15.1.-TICS NA AULA. 

Actividades integradas nas secuencias de aprendizaxe coma recursos interactivos na rede, videos, xogos educativos, …etc. 

 
15.2.- PLAN LECTOR. 

A lectura estará presente en tódalas áreas, por iso o fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados non 

so dende as áreas de lingua senón a través das actividades específicas de tódalas áreas. 

As sesión de lectura non se orientarán pois a ser una continuación da clase de lingua senón como a posta en práctica das súas ensinanzas e 

servirán para avaliar o nivel de comprensión lectora do alumno.  

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e intereses do lector. Lese para obter información, para 

aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir outras realidades,… Todas estas finalidades que se terán en conta á hora de traballar na 

aula desenvolvendo estratexias que faciliten ao alumno a súa consecución. 

Os obxectivos a conseguir serán por tanto os seguintes: 

a) Aumentar o interese do alumno pola lectura. 
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b)Potenciar a comprensión lectora dende tódalas áreas do currículo. 

c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 

d) Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de desfrute persoal. 

e) Fomentar no alumnado, a través da lectura, una actitude reflexiva e crítica ante as manifestacións do entorno.  

f) Empregar a lectura coma fonte de información e entretemento. 

g) Considerar a lectura unha vía de coñecemento. 

h) Incrementar  as competencias do alumnado na recreación en lingua escrita, incidindo na elaboración de textos propios coma contos, 

cómics,... sobre todo en lingua galega, compartindo as súas creacións cos compañeiros. 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión lectora, xa que a través dela se estimula a recreación de 

sentimentos e sensacións, ao mesmo tempo que serve como vehículo de ideas. A automatización dunha boa entoación, unha correcta 

pronunciación e una axeitada velocidade lectora son imprescindibles para que o lector poda consolidar a comprensión lectora.  

Plans específicos para 3º de Primaria: 

 Espertar interese e gusto pola lectura a través de distintos tipos de textos ( contos, rimas, adiviñas, poemas, ...) e diferentes 

soportes. 

 Aumentar a comprensión lectora e o vocabulario do alumno. 

 Ser capaz de contar unha historia ou expresar a súa idea principal despois de escoitala ou lela, traballando deste xeito a 

competencia lingüística. 

 Potenciar o coñecemento da literatura infantil coma fonte de pracer e desfrute. 

Para iso farase as seguintes actividades: 
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 Lectura diaria na aula. 

 Narracións por parte da mestra. 

 Participación en contacontos e actividades de animación á lectura propostas ao curso. 

 Elaboracións de distintos tipos de textos e en diferentes formatos: cómic, contos, descricións, correos electrónicos, ... 

O tempo de dedicación  á lectura estará integrado en todas as áreas. 

15.3.- - PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLE:  

Dende todas as áreas, pero especialmente dende a área de Ciencias da Natureza, traballaranse os hábitos de vida saudables relacionados coa 

alimentación, o exercicio físico e a saúde postural. 

 

16.- ORIENTACIÓN E TITORÍA. (Artigo 17. Decreto 105/2014). 

1. A acción titorial orientará o proceso educativo individual e colectivo do alumnado, sen prexuízo das competencias e da coordinación co 

departamento de orientación. O profesorado titor coordinará a intervención educativa do conxunto do profesorado que incida sobre o mesmo 

grupo de alumnos e alumnas de acordo co que estableza a consellería competente en materia de educación, e manterá unha relación permanente 

coa familia, atendendo á conciliación profesional e familiar, co fin de facilitar o exercicio dos dereitos recoñecidos no artigo 4.1.d) e g) da Lei 

orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación e no artigo 6.1 da Lei galega 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa. 

2. Cada grupo de alumnos e alumnas terá un mestre titor ou unha mestra titora, designado/a pola persoa que exerza a dirección, por proposta da 

xefatura de estudos.  

3. Ë función das persoas titoras informar regularmente os pais, as nais ou persoas que exerzan a titoría legal do seu alumnado sobre o proceso 

educativo dos seus fillos e fillas. Esta información realizarase cunha periodicidade trimestral e recollerá as cualificacións obtidas en cada área, 

así como a información relativa ao seu proceso de integración socioeducativa.  
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17.- ANEXOS. 

Anexo 1 

Rúbrica para avaliar libros, cadernos, fichas, traballo de aula: 

 
 Escala 

Criterios 5 4 3 2 1 0 N/A comentarios 

A)Presentación         

1- Aspecto exterior         

2. identificación apropiada         

3. nitidez interior         

A. Contido         

1. Traballos completos         

2. fai correccións         

3. apuntes e notas precisas.         

4.organización e secuencia 

lóxica dos traballos. 

        

B. ortografía         

1. acentuación         

2. puntuación.         
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3.escritura correcta de 

palabras. 

        

1. sintaxis.         

2. lexibilidade         

TOTAL         

PUNTUACIÓN         

NOTA         

LENDA: 

5: cumpre máis aló do esperado. 

4: cumpre co solicitado 

3: cumpre pero falta elaboración. 

2: cumpre moi pouco 

1: cumpre o mínimo. 

0: Non cumpre. 
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Anexo 2: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Son fundamentais para valorar o grado de adquisición das competencias básicas e os obxectivos fixados. Son criterios a aplicar nas áreas de lengua, lingua, 
matemáticas, ciencias sociais, ciencias naturais e valores. 
 
 

 CRITERIOS 

1-Traballo 

autónomo (aula, 

outros espazos). 

1. Realización sen axuda externa. 

2. Estimación do tempo invertido para resolver unha actividade. 

3. Grado de adquisición das aprendizaxes básicas. 

4. Orden e limpeza na presentación. 

5. Caligrafía. 

6. Destrezas. 

7. Revisión do traballo antes de dalo por rematado. 

8. Creatividade. 

9. Actitude ante o traballo. 

10. Grado de concentración e atención. 
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2-Actividades orais 

e escritas. 

1. Valoración da aprendizaxe de contidos. 

2. Valoración dos procesos seguidos e resultados. 

3. Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. 

4. Coherencia e adecuación. 

5. Valoración entre o tempo invertido e o tempo necesario para resolver unha actividade. 

6. Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 

7. Caligrafía lexible. 

8. Tempo de realización. 

 

3-Actividades 

relacionadas coas 

TICS. 

1. Tipo de participación (autónomo, sen axuda, con axuda). 

2. Grado de elaboración da resposta. 

3. Interés, motivación. 

4. Uso das TICS de xeito responsable e con axuda, para buscar información sinxela o resolver unha 

actividade. 

4-Participación, 

seguimento das 

clases 

(intervencións 

orais, tipo de 

resposta, …) 

1. Uso de vocabulario axeitado. 

2. Nivel e calidade das intervencións. 

3. Mensaxe estructurada. 

4. Comportamento. 

5. Esforzo. 

6. Interese. 

7. Atención as intervencións dos/as compañeiros. 
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5.- Traballo 

cooperativo.  

1. Grado de comunicación cos compañeiros/as. 

2. Capacidade de traballo cooperativo. 

3. Resolución de conflictos. 

4. Creatividade. 

5. Interese, motivación. 

6. Iniciativa. 

7. Opinión persoal do traballo e como se levou a término. 

8. Grado de participación e implicación no traballo cooperativo. 

6- Arquivo de 

traballo individual. 

1. Presentación clara e ordeada. 

2. Calidade dos traballos do alumno. 
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ANEXO 3: rúbrica para observar e concretar os criterios de calificación en relación as actitudes e valores, traballo da aula, hábitos de 

cooperación, atención, concentración, conducta do alumno a valorar.
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RÚBRICA PARA OBSERVAR E CONCRETAR OS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

ACTITUDES, VALORES, TRABALLO NA AULA, COOPERACIÓN… 

Grado de desenvolvemento acadado: 

Logrado:4                   Avance inicial:2 

En proceso: 3            Non acadado:1 

 

  
Observacións 

1. Está atento as explicacións da mestra.   

2. Acepta as correccións do mestre e intenta 

mellorar. 

  

3. Trae o material necesario para a clase.   

4. Traballa de forma individual na aula.   

5. Axuda aos seus compañeiros no 

momento de realizar o seu traballo 

empregando materiais de traballo. 

  



 

108 

6. Axuda aos seus compañeiros en caso de 

necesidade. 

  

7. Cumpre coas tarefas asignadas.   

ATENCIÓN- CONCENTRACIÓN. 

Sempre: 4                                       xeralmente:3 

As veces:2                                        nunca:1 

1. Está atento as explicacións do mestre 

(mira condo fala) 

  

2. Participa de xeito activo na aula.   

3. Sigue a secuencia das actividades.   

4. Constantemente pide que se lle repitan 

as instruccións. 

  

5. Parece non comprender as instruccións.   
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6. Realiza as súas actividades 

sistemáticamente sen distraerse na clase. 

  

7. As súas preguntas ou participacións na 

aula sempre son relacionadas co tratado. 

  

8. Demórase ao iniciar as actividades.   

9. Durante a realización da tarefa: 

a. Golpea co lápis. 

b. Move a cabeza ou as pernas. 

c. Realiza outros movementos 

  

10. Se é interrumpido o seu traballo cóstalle 

reinicialo. 

  

11. Remata as súas tarefas no tempo 

establecido. 

  

12. Require constante estímulo para :  

a. Inicialo seu traballo. 

b. Rematar o seu traballo. 

  

13. Se observa unha mellor atención ao: 

a. Inicio da clase. 

b. Medio da clase 

c. Termino da clase. 
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14. Amósase indiferente ou ausente durante 

a clase. 

  

15. Fatígase.   

ACTITUDES / CONDUCTA. 

Axeitada:3 

Regular:2 

Inadecuada:1 

1. Segue as indicacións dadas.   

2. Postura ao sentarse.   

3. Linguaxe   

4. Motivacións hacia a actividade.   

5. Interese pola asignatura   
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6. Esfórzase   

7. Rinde de acordo as súas 

capacidades. 

  

8. Autonomía (logra realizar as 

actividades por si mesmo) 

  

9. Estado de ánimo (alegre, triste, 

preocupado, temeroso, etc). 

  

10. Relacionase axeitadamente coa 

mestra. 

  

11. Relacionase axeitadamente cos 

compañeiros. 

  

12. Control de impulsos (tono de voz, 

uso axeitado de palabras, etc.) 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asinado polos TITORES/AS DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, en Narón o 29 de setembro de 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 

4º A  Mª YOLANDA CASTRO GONZÁLEZ                                             4º B  Mª CARMEN BALADO CARBALLO 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa é unha lei do ordenamento xurídico 

español con carácter de Ley Orgánica que modifica á Lei  Orgánica  2/2006, do 3 de maio, de Educación, e seis artigos 

e  unha disposición da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. Promove a autonomía 

organizativa nos centros e propón un currículo común básico para todo o territorio do estudo. Sen embargo, os equipos 

directivos e docentes, así como o Consello Escolar, constitúen o penúltimo paso de concreción do deseño curricular, 

do que o último sería a programación docente. 

 

O documento básico continúa sendo a programación didáctica, instrumento específico de planificación, 

desenvolvemento e avaliación de cada unha das áreas do currículo, na que se concretan os obxectivos, as 

competencias básicas, os contidos, os diferentes elementos que compoñen a metodoloxía e os criterios e os 

procedementos de avaliación. 

A programación didáctica integrarase na Programación xeral anual do centro, elaborada polos mestres que integran 

os distintos niveis do centro atendendo á necesaria coordinación entre todos cursos, así como entre as diferentes 

áreas que o integran. 

 

As programacións didácticas desenvolven o currículo establecido para a Educación Primaria no Decreto 105/2014, do 

4 de setembro, polo que se establece e ordena o currículo de Educación Primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 

O CPI do Feal atópase situado no concello de Narón; un concello de 39.000 habitantes colindante co municipio de 

Ferrol. O centro sitúase na parroquia de Narón e recibe alumnado das parroquias de Narón, O Val, San Xiao e Sedes, 

sendo eminentemente rural. 

 

O nivel socioeconómico das familias dos alumnos é medio medio-baixo. A actividade céntrase fundamentalmente nos 

sectores industrial e de servizos. A lingua predominante destas familias é o castelán 

 

Trátase dun centro público integrado que supera os 681 alumnos. No que respecta a primaria, o  centro dispón de 

dúas liñas en terceiro segundo e primeiro  e tres no resto, sendo a xornada escolar continuada de 9:00 a 14:00, cun 

recreo de media hora. A maior parte do alumnado accede en transporte escolar e unha pequena parte usa o comedor 

escolar con servizo de catering  xestionado pola Xunta. 
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Principios xerais. 

1. A finalidade da educación primaria é facilitarlles aos alumnos e ás alumnas as aprendizaxes da expresión e da 

comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, os hábitos de 

convivencia, de estudo e de traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co fin de garantir unha 

formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e de preparalos/as para cursar con 

aproveitamento a educación secundaria obrigatoria. 

2. A acción educativa nesta etapa procurará a integración das experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase 

aos seus ritmos de traballo. 

3. A etapa de educación primaria forma parte do ensino básico e, polo tanto, ten carácter obrigatorio e gratuíto. 

4. A etapa de educación primaria comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre os seis e 

os doce anos de idade, e organízase en áreas, que terán un carácter global e integrador. 

 

 

Obxectivos da educación primaria. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

a) 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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así 

como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 

creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan 

desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se 

relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de 

dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por 

outros motivos. 

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

en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a 

realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser 

quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 
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h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e 

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

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación, 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

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

audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e 

utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que 

favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 

estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

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

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo 

de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

No curso 2021/2022 os grupos de cuarto organízase da seguinte maneira:  

 

O nivel  consta con 47 alumnos/as repartidos en 2 aulas situadas no pavillón de Primaria  

4º A  Mª Yolanda Castro González titora dunha clase de 23 alumnos 

4º B  Mº Carmen Balado Carballo titora dunha clase de 24 alumnos 

 

Ademais das titoras os  mestres que impartirán docencia repártese da seguinte forma: 

● 1 mestre de Educación Musical 

● 1 mestre de Inglés 

● 1 mestre de Educación Física 

● 1 mestra de Relixión Católica 

● 1 mestra en Pedagoxía Terapéutica  

● 1 mestra en Audición e Linguaxe 

 

Contamos ademais cos seguintes recursos materiais: 

o 1 patio cuberto 

o 1 ximnasio 

E dous espazos que permanecerán pechados por mor da Covid-19 e que  adaptarán as actividades á nova 

realidade: una biblioteca e una sala de informática. 
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Competencias clave.  

1. Para os efectos deste decreto, as competencias clave do currículo serán as seguintes: 

1.º Comunicación lingüística (CCL). 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

3.º Competencia dixital (CD). 

4.º Aprender a aprender (CAA). 

5.º Competencias sociais e cívicas (CSC). 

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

7.º Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

2. Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística e da competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse 

actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis 

dunha competencia ao mesmo tempo. 

 

 

Organización. 

1. Nesta etapa educativa as disciplinas agrúpanse en tres bloques: troncais, específicas e de libre configuración 

autonómica. 

2. Dentro do bloque de disciplinas troncais, os alumnos e as alumnas deben cursar en cada un dos cursos as 

seguintes áreas:  

a) Ciencias da natureza. 

b) Ciencias sociais. 

c) Lingua castelá e literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primeira lingua estranxeira. 

3. Do bloque de disciplinas específicas, os alumnos e as alumnas deben cursar en cada un dos cursos as seguintes 

áreas:  

a) Educación física. 

b) Relixión, ou Valores sociais e cívicos, a elección de pais, nais ou das persoas que exerzan a titoría legal. 

c) Educación artística. 

4. No bloque de disciplinas de libre configuración autonómica, os alumnos e as alumnas deben cursar a área de Lingua 

galega e literatura, que terá un tratamento no centro análogo á de Lingua castelá e literatura, de xeito que se garanta a 

adquisición das correspondentes competencias lingüísticas e a adecuada distribución segundo o establecido no artigo 

6 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario. 
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 ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

As ciencias da natureza axúdannos a coñecer o mundo en que vivimos, a comprender a nosa contorna e as achegas dos avances científicos e tecnolóxicos á nosa vida 

diaria. A través das ciencias da natureza achegámonos ao traballo científico e á súa contribución ao desenvolvemento, polo que é necesario proporcionar a todos os 

alumnos e alumnas as bases dunha formación científica que lles axude a desenvolver as competencias necesarias para desenvolverse nunha realidade cambiante cada 

vez máis científica e tecnolóxica. 

A través do área de Ciencias da Natureza os alumnos e alumnas inícianse no desenvolvemento das principais estratexias da metodoloxía científica, tales como a 

capacidade de formular preguntas, identificar o problema, formular hipótese, planificar e realizar actividades, observar, recoller e organizar a información relevante, 

sistematizar e analizar os resultados, sacar conclusións e comunicalas, traballando de forma cooperativa e facendo uso de forma adecuada dos materiais e ferramentas. 

Os contidos están organizados en 5 bloques  

 Bloque 1. Iniciación á actividade científica. 

 Bloque 2. O ser humano e a saúde. 

 Bloque 3. Os seres vivos. 

 Bloque 4. Materia e enerxía. 

 Bloque 5. A tecnoloxía, obxectos e máquinas. 

 

 

 

 

 

 

2.- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE . 

CONCRECIÓN QUE RECOLLA A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES QUE PASARÁN A FORMAR 

PARTE DO PERFIL COMPETENCIAL. 
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CURSO CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. ÁREA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

COMPETENCIA

S  

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

CCL 

CSIEE 

CAA 

CD 

 

CNB1.1.1 Busca, selecciona e organiza a información importante, obtén conclusións e comunica o resultado de forma 

oral e escrita 

C   CNB1.1.2 Presenta os traballos, en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa. 

        CSC C   CNB1.31 Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo amosando habilidades para a resolución 

pacífica de conflitos. 

 

 

        CSIEE 4º-CNB1.1.3 - Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións 

 

 

CMCCT 

 

 

 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. 
 

4º-CNB2.2.3 - Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, 
obesidade) e aplica actuacións para á súa prevención. 

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación científica de animais vertebrados, invertebrados e plantas  

 

CNB3.2.2. Planifica, observa, rexistra e comunica, empregando soportes textuais variados, os resultados da 
observación do ciclo vital previamente planificado. 

 

CMCCT 
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 ÁREA DE CIENCIAS SOCIAIS 

Nas Ciencias Sociais intégranse diversas disciplinas que estudan as persoas como seres sociais e a súa realidade nos seus aspectos xeográficos, sociolóxicos, económicos e 

históricos. 

O obxecto das Ciencias Sociais nesta etapa é aprender a vivir en sociedade, coñecendo os mecanismos fundamentais da democracia e respectando as regras da vida colectiva. 

Os bloques nos que se distribúen os contidos da área son os seguintes: 

o Bloque 1. Contidos comúns. 

o Bloque 2. O mundo en que vivimos.  

o Bloque 3 . Vivir en sociedade. 

o Bloque 4. As pegadas do tempo. 
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Curso de Cuarto de Primaria. Área de Ciencias Sociais.Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

                                Estándares de aprendizaxe avaliables 

  

     CD 

 

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. 

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e 

as tecnoloxías da información e a comunicación.  

 

    

    CSC 

     

 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo 

valorando o esforzo e o coidado do  material. 

 

 

CCL 

 

 

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a 

comprensión de textos orais e /ou escritos de carácter xeográfico, social e histórico  

 

 

 

 

CAA 

 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa.  
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 ÁREA DE LINGUA CASTELÁ E LITERATURA. 

 

O ensino da área de Lingua Castelá e Literatura ao longo da educación primaria ten como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa lingüística do 

alumnado. Esta debe achegar durante toda a etapa as ferramentas e os coñecementos necesarios para que os nenos e as nenas poidan desenvolverse satisfactoriamente 

nos ámbitos privado e público, relacionados coas interaccións individuais e sociais cotiás propias da súa idade. A lingua apréndese, non para falar, ler ou escribir sobre a 

lingua, senón para falar, ler e escribir sobre emocións, afectos, aventuras, sobre o mundo. Ademais, a lingua é o medio das relacións interpersoais e a porta de acceso ao 

coñecemento. Neste marco, o profesorado de lingua debe guiar o alumnado para facelo usuario consciente do potente instrumento que é a lingua, a competencia en 

comunicación lingüística, para comprender, crear e/ou transformar o seu mundo; utilizar a potencia do manexo efectivo da lingua para unha comunicación eficaz, e lograr 

un avance substancial no desenvolvemento das súas posibilidades. Nesta concepción da lingua como instrumento para a transmisión de información e ferramenta para 

operar co coñecemento, debe situarse o ensino da literatura. Transmisora de cultura e tamén liberadora, a literatura incita á fantasía, á evocación de mundos posibles, á 

creación e á reflexión crítica. E vai de par coa lingua que achega aspectos metalingüísticos e instrumentais fundamentais para acceder aos textos literarios e para crealos. 

Así, a aprendizaxe da literatura debe constituír tanto un instrumento de aprendizaxe como unha fonte de gozo e de creatividade. 

A área de Lingua Castelá e Literatura articúlase en cinco bloques: 

 Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler. 

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

 Bloque 5. Educación literaria 
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Curso de Cuarto de Primaria. Área de Lingua Castelá.Estándares de aprendizaxe avaliables 

    
COMPETENCIAS  
CLAVE 

 
                 Estándares de aprendizaxe avaliables 

 
                                 

        CCL 

 

 
LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación. 
 
LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos 
diferentes contextos de comunicación 
  
LCB2.1.1. Le en silencio e voz alta, sen dificultade e con certa expresividade, diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade. 
 
 

 
         CSC 
 

 
LCB1.3.3. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida  

 
 

 
 
         CAA 

 

 
LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas utilizando elementos de cohesión básicos e respectando 
as normas gramaticais e ortográficas básicas. 
 
LCB3.1.4. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas 
etc.. 
 
 

 
 
          CD 

 

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos do ámbito escolar e social:, atendendo á forma 

da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos) e a súa intención comunicativa 

(informativos, literarios, prescritivos): diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, contos, folletos 

informativos, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios,  receitas, instrucións, normas…  
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  ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

Esta área, as matemáticas, é unha das áreas troncais establecidas na LOMCE. Poderíamos definir as matemáticas como “un conxunto de saberes asociados aos números 

e ás formas, que permiten a análise de distintas situacións reais”. Por eso consideramos fundamental centrar o traballo nesta área na propia experiencia do alumno 

partindo sempre de situacións concretas da vida cotidiá para pouco a pouco ir xeralizando ata acadar a resolución de situacións problemáticas máis complexas. 

 Os contidos están organizados en cinco grandes bloques: 

 Procesos, métodos e actitudes en matemáticas.  

 Números.  

 Medida.  

 Xeometría.  

 Estatística e probabilidade. 

Estes cinco bloques teñen en común o punto fundamental desta área, a resolución de problemas,  na que para chegar á súa solución traballánse antes moitos aspectos 

fundamentais: lectura, comprensión, planificación, estratexias de resolución… 

Para o desenvolvemento deste currículo dividiremos a materia en unidades didácticas que serán repartidas ao longo das tres avaliacións. O bloque primeiro, (procesos, 

métodos e actitudes matemáticas) estará presente en todas as unidades didácticas do mesmo xeito que a resolución de problemas. 
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Curso de Cuarto de Primaria. Área Matemáticas.Estándares de aprendizaxe avaliables 

    
COMPETENCIAS  
CLAVE 

 
      Estándares de aprendizaxe avaliables 

 
                                 

        CMCT 

 

 
MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operación e as relación entre elas. 
 
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. 
 
MTB2.4.3.. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental  
 

 
         CSIEE 
 

MTB2.5.1 - Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións. 
 
 

 
 
         CAA 

 

 
MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), 
utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras. 
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 ÁREA DE VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 

Os Valores sociais e cívicos resultan fundamentais na nosa sociedade, para que as persoas poidan exercer a cidadanía democrática e participar plenamente na vida 

cívica e social. De aí a importancia de que a educación facilite a construción da identidade individual e potencie relacións interpersoais enriquecedoras para 

fortalecer a convivencia, consonte valores cívicos socialmente recoñecidos.   

Os bloques de contidos que se abordan na área de valores sociais e cívicos son os seguintes: 

 Bloque 1. A identidade e a dignidade da persoa 

 Bloque 2. A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

 Bloque 3. A convivencia e os valores sociais 
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Curso de Cuarto de Primaria. Valores Sociais e Cívicos.Estándares de aprendizaxe avaliables 

    

COMPETENCIAS  

CLAVE 

 

      Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

                                 

        CSC 

 

 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo. 

 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar. 

  

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo, con axuda dunha persoa adulta. 

 

 

 

         CSIEE 

 

 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo 

compromisos para a consecución de obxectivos   

 

 

 

 

         CAA 

 

 

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando 

interese polas outras persoas.  
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 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 

A educación plástica forma parte, xunto coa educación musical, da área de expresión artística, unha das disciplinas específicas establecidas na LOMCE. 

Esta área é de gran importancia para o alumnado xa que estimula o pensamento crítico desenvolvendo a creatividade, imaxinación, autonomía, a capacidade comunicativa 

e a socialización xa que as diferentes manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no contorno do alumnado formando parte de múltiples aspectos da súa 

socialización e comunicación. 

A área de expresión plástica de primeiro dividirémola en dous bloques que serán traballados de forma integrada, non ailladamente: 

Bloque 1. Educación audiovisual 

Bloque 2. Expresión artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Cuarto de Primaria. Área de Educación Artística: PLÁSTICA.Estándares de aprendizaxe avaliables 

    
COMPETENCIAS  
CLAVE 

 
      Estándares de aprendizaxe avaliables 

 
                                 

        CCEE 

 

 
B1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a distintos criterios (similitude, 
diferenza, tacto, dureza etc.) 

B2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con diferentes formas, cores, texturas 

e materiais. 

B2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións 
establecidas.  
 

 
         CSC 
 

 
EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, respectando as normas e as 
indicacións establecidas, e crea hábitos de traballo. 

 

 
  CAA 

  B2.4.1. Organiza e planifica o seu propio proceso creativo partindo da idea, 
recollendo información bibliográfica, dos medios de comunicación ou da internet, 
desenvolvéndoa en esbozos e elixindo os que mellor se adecúan aos seus propósitos  
na obra final, sen utilizar elementos estereotipados, sendo capaz de compartir cos 
compañeiros e compañeiras o proceso e o produto final obtido. 
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 ÁREA DE LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

A lingua é un instrumento empregado constante e necesariamente na vida diaria tanto para entender coma para producir mensaxes, nos intercambios comunicativos orais 

e escritos. Interactúase coa familia, coas amizades e con outras persoas (ámbito profesional) nas conversas diarias ou a través de cartas, correos electrónicos, mensaxes 

curtas, blogs... Polo tanto, ter unha alta competencia lingüística e comunicativa permite que as persoas desenvolvan unha vida normal, que poidan interactuar con 

aqueloutras que pertencen ao seu contorno e que están próximas e tamén coas que están moi lonxe. Ademais, a lingua está presente en calquera proceso de ensino-

aprendizaxe. O alumnado emprega a lingua en calquera das súas clases no propio centro educativo, tanto para entender as instrucións e explicacións do profesorado e 

poder ser participe con el no proceso de descubrimento, como para poder xustificar e exemplificar a interiorización dos contidos. Non obstante, máis alá do ámbito escolar e 

familiar, na sociedade actual a competencia comunicativa e lingüística é fundamental para poder vivir satisfactoriamente. Se desde sempre o dominio lingüístico foi 

elemental para poder desenvolverse na maioría dos aspectos da vida, agora, na sociedade da información é, se cabe, moito maior esta necesidade. Na era da Internet e da 

abundancia de medios de comunicación, os cidadáns e as cidadás deben estar preparados para entender e elaborar calquera tipo de mensaxe: interactuar correctamente 

coa persoa que os atende en calquera negocio ou entidade pública, escoitar e procesar as noticias da televisión, ler un xornal, escribir un correo electrónico ou participar 

nun blog. Non se pode esquecer o valor que a literatura supón dentro do ensino desta área. A literatura é un produto de expresión artística que permite transmitir as 

necesidades e os pensamentos dunha persoa ou persoas nun determinado momento histórico. É, pois, unha disciplina moi relacionada coas Ciencias Sociais, a Música, a 

Arte.. 

A área de Lingua Galega e Literatura articúlase en cinco bloques: 

 Bloque 1. Comunicación oral: falar e escoitar. 

 Bloque 2. Comunicación escrita: ler. 

 Bloque 3. Comunicación escrita: escribir. 

 Bloque 4. Coñecemento da lingua. 

 Bloque 5. Educación literaria. 
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Curso de Cuarto de Primaria. Área de Lingua Galega.Estándares de aprendizaxe avaliables 

    
COMPETENCIAS  
CLAVE 

 
                 Estándares de aprendizaxe avaliables 

 
                                 

        CCL 

 

 
LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, na secuencia de ideas ou 
feitos utilizando un vocabulario adecuado á súa idade. 
  
LGB1.6.3. Amosa un discurso oral claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e propia 
da lingua galega. 
 
LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa velocidade adecuada. 
 
LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. 
 

 
         CSC 
 

 
LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral 
dentro da escola ou fóra dela. 
 

 
 
         CAA 

 

 

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presenta 

ción establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, 

interliñado… en calquera soporte. 

 
 
 
 

 
 
          CD 

 

 
LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos  propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de 
convivencia, avisos, instrucións.. 
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         CCEC 

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.  
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Ademais dos obxectivos xerais que se recollen no Decreto  105/2014, do 4 de setembro,polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. Intentaremos fomentar a adquisición duns obxectivos máis concretos en canto a: 

-Crear un clima de aula positivo na que a interacción alumno-profesor e profesor-alumno  leven a adquirir contidos culturais,socioculturais e lingüísticos, valorando os 

mesmos para a súa vida cotiá. 

- Traballar en equipo favorecendo o traballo en grupo e a autonomía persoal, asumindo cada un dos membros a súa responsabilidade, aplicando os seus coñecementos e 

habilidades. 

-Iniciar o traballo por proxectos, no que se integren as distintas materias ou áreas, favorecendo o espírito crítico e emprendedor. 

- Implicar ás familias no traballo escolar do alumno, potenciando o interés polas súas tarefas. Facilitando asimesmo a interacción e diálogo co mestre-a  titor do grupo clase. 

-Axudar ao alumnado a organizar as súas ideas , favorecendo a reflexión,a organización do traballo e a tarefa investigadora. 

-Iniciar ao alumnado de 4º de Primaria no uso e manexo da plataforma educativa da Aula Virtual do centro. 

- Usar e manexar as TIC como ferramenta para buscar, seleccionar e adquirir información para presentar os seus traballos. 

-Aprender a dialogar expresando opinións, sentimentos e emocións, respectando as ideas dos demais e as normas de convivencia a nivel de aula e centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DAS ÁREAS PARA O CURSO DE 4º EP 
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4.  CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:   
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021 - 2022 

NIVEL 4º PRIMARIA ÁREA Ciencias Naturais (CN) 

 
 
 

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: 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 información para 
aprender. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

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 
con curiosidade. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CAA 
CMCT 
CSIEE 

CN-B1.1 
4º-CNB1.1.4 - Consulta e utiliza documentos 
escritos, imaxes e gráficos. 

Consulta e utiliza 
escritos. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro). 

CAA 
CMCT 
CD 

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 e elabora 
estratexias. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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 

Establece conxecturas 
empregando medios 
propios da observación 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CAA 
CMCT 
CSIEE 
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información. 

CN-B1.2 
4º-CNB1.2.2 - Emprega axeitadamente o 
vocabulario que corresponde a cada un dos 
bloques de contidos. 

Emprega o vocabulario 
axeitado. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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. 

Organiza datos , plantexa 
hipóteses e resolve 
problemas sinxelos 
individualmente e en 
pequenos grupos. Traballa 
de forma cooperativa. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CAA 
CMCT 
CSC 
CSIEE 

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. 

Recoñece o 
funcionamento dos 
órganos vitais.  

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. 

Relación co medio.  X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCTC
CL 

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. 

Coñece a hixiene, o 
descanso e a 
alimentación. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CSC 

CN-B2.2 
4º-CNB2.2.2 - Identifica e valora as súas 
habilidades persoais. 

Valora as súas 
habilidades persoais. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSC 
CSIEE 

CN-B2.2 

4º-CNB2.2.3 - Recoñece algúns factores que 
producen as enfermidades máis habituais (carie, 
catarros, gripe, obesidade) e aplica actuacións para 
á súa prevención. 

Recoñece os factores 
que provocan as 
enfermidades. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 

CN-B2.2 
4º-CNB2.2.4 - Planifica, de forma autónoma e 
creativa, actividades de ocio e tempo libre, 
individuais e en grupo. 

 X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 
 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CAA 
CSC 

CN-B2.3 
4º-CNB2.3.1 - Clasifica e diferencia alimentos en 
función dos nutrientes principais. 

Coñece os nutrientes.  X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B2.3 
4º-CNB2.3.2 - Identifica sistemas de conservación 
alimentaria. 

Coñece a conservación 
dos alimentos. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 

CN-B2.3 4º-CNB2.3.3 - Analiza dietas e elabora un menú Analiza dietas  X  PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CMCT 
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equilibrado na escola. equilibradas.  
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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. 

Clasifica os animais. X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B3.1 
4º-CNB3.1.2 - Observa, identifica e recoñece as 
características básicas e clasifica plantas do seu 
contorno, con criterio científico. 

Recoñece plantas. X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B3.1 
4º-CNB3.1.3 - Utiliza claves e guías para a 
clasificación científica de animais e plantas. 

Clasifica os animais e 
plantas. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CMCT 
CAA 

CN-B3.1 
4º-CNB3.1.4 - Identifica hábitats de seres vivos e 
elabora un protocolo para respectar a 
biodiversidade. 

Coñece as hábitats dos 
seres vivos. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CMCT 
CCL 

CN-B3.2 
4º-CNB3.2.1 - Coñece e explica as funcións de 
relación, reprodución e alimentación. 

Coñece as funcións dos 
seres vivos. 

X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

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. 

 X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

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 as 
transferencias de 
enerxía. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CSC 

CN-B4.1 
4º-CNB4.1.2 - Explica algunhas características e 
propiedades do aire e as actuacións necesarias 
para evitar a súa contaminación. 

Coñece o aire e 
reflexiona sobre a súa 
contaminación. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CCL 
CSC 

CN-B4.1 
4º-CNB4.1.3 - Elabora protocolos para mellorar os 
problemas medioambientais da súa contorna. 

Mentalízase sobre a 
contaminación. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CSC 

CN-B4.2 
4º-CNB4.2.1 - Investiga e explica o comportamento 
de certos corpos diante da luz. 

Coñece os materiais e a 
luz. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CN-B4.2 4º-CNB4.2.2 - Identifica forzas coñecidas que fan Coñece os materiais e   X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. CMCT 
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que os obxectos se movan ou se deformen a través 
de experiencias ou pequenas investigacións. 

as forzas.  
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

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. 

Coñece as propiedades 
dos materiais. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 

CN-B4.3 
4º-CNB4.3.2 - Identifica e prepara algunhas 
mesturas de uso doméstico. 

   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CMCT 

CN-B4.3 
4º-CNB4.3.3 - Separa compoñentes dalgunhas 
mesturas de uso cotián presentando conclusións 
sobre os resultados. 

   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. 

Coñece a tecnoloxía e 
as máquinas. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

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 das 
máquinas. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CSC 
CSIEE 

CN-B5.2 
4º-CNB5.1.2 - Identifica e describe oficios en 
función dos materiais, das ferramentas e das 
máquinas que empregan. 

.Coñece os oficios.   X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 
CSC 

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... 

   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CMCT 
CAA 
CCEC 
CD 
CSIEE 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2021 - 2022 

NIVEL 4º PRIMARIA ÁREA Ciencias Sociais (CS) 

 

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. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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 e asume responsabilidades. 

Manifesta autonomía.  X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSIEE 
CAA 

CS-B1.1 
4º-CSB1.1.3 - Realiza as tarefas encomendadas e 
presenta os traballos de maneira ordenada, clara e 
limpa. 

Presenta traballos con 
curiosidade. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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. 

Traballa de forma 
individual e en grupo. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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. 

Manifesta actitude de 
responsabilidade. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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 o 
vocabulario axeitado. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL;CAA 
CMCT 
CSC 
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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 un tema de 
forma clara e 
ordenada. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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 información 
utilizando diversos 
recursos. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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 placas tectónicas e as 
súas consecuencias. 

Coñece a litosfera. X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CAACCL 

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. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CMCT 
CCL CAA 

CS-B2.3 
4º-CSB2.3.1 - Localiza diferentes puntos da Terra 
empregando os paralelos e meridianos e as 
coordenadas xeográficas. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

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 nel. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CMCT 
CAA 

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. 

Coñece o tempo 
atmosférico. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: 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. 

Representa o tempo 
atmosférico. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCLCAA 
CD 

CS-B2.5 
4º-CSB2.5.3 - Interpreta e elabora sinxelos mapas 
meteorolóxicos distinguindo os seus elementos 
principais. 

Coñece o mapa 
meteorolóxico. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
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CS-B2.6 

4º-CSB2.6.1 - 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. 

Coñece a hidrosfera. X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL CSC 

CS-B2.6 
4º-CSB2.6.2 - Diferencia cuncas e vertentes 
hidrográficas. 

Coñece os ríos. X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.6 
4º-CSB2.6.3 - Identifica e nomea os tramos dun río 
e as características de cada un deles. 

Coñece as 
características dos 
ríos. 

X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL CAA 

CS-B2.7 
4º-CSB2.7.1 - Observa, identifica e explica a 
composición das rochas nomeando algúns dos 
seus tipos. 

Coñece as rochas. X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

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. 

Diferencia as rochas 
dos minerais. 

X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCL 

CS-B2.8 
4º-CSB2.8.1 - Localiza nun mapa as principais 
unidades de relevo en Galicia e as súas vertentes 
hidrográficas. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CSC 
CAA 

CS-B2.8 
4º-CSB2.8.2 - Sitúa nun mapa os mares, océanos e 
os grandes ríos de Galicia. 

Localiza nun mapa 
ríos, mares e 
océanos. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observador externo. 

 
INSTRUMENTOS: Observador externo. 

CSC 
CAA 

CS-B2.9 
4º-CSB2.9.1 - Explica a importancia do coidado do 
medio, así como as consecuencias da acción 
humana neste. 

Coñece a importancia 
do medio. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSC 
CCL 

CS-B2.9 
4º-CSB2.9.2 - Propón algunhas medidas para o 
desenvolvemento sostible e o consumo 
responsable. 

Valora o consumo 
responsable. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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. 

Valora o exercizo da 
cidadania. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSC  
CCL 

CS-B3.2 
4º-CSB3.2.1 - Identifica as principais institucións de 
Galicia e do Estado español e describe as súas 
funcións. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CSC  
CCL 
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CS-B3.2 
4º-CSB3.2.2 - Identifica a división de poderes do 
Estado e cales son as atribucións recollidas na 
Constitución para cada un deles. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CSC  
CCL 

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. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

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 a 
diversidade cultural do 
sistema español. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSC  
CCL 

CS-B3.5 
4º-CSB3.5.1 - Define demografía e comprende os 
principais conceptos demográficos. 

Coñece a demografía.  X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CSC  
CCL 

CS-B3.5 
4º-CSB3.5.2 - Elabora gráficos sinxelos a partires 
de datos demográficos de obtidos en diversas 
fontes de información. 

Elabora gráficos de 
poboación. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA 

CS-B3.6 
4º-CSB3.6.1 - Explica normas básicas de 
circulación e as consecuencias derivadas do 
descoñecemento ou incumprimento destas. 

Coñece as normas de 
educación viaria. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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...) 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

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 aos feitos 
que marcan o seu inicio e final. 

Coñece a prehistoria e 
historia. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CSC 
CMCT 
CCL 

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. 

Valora a escritura e 
agricultura como 
cambio na sociedade. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSC 
CCEC 
CCL 

CS-B4.2 
4º-CSB4.2.1 - Recoñece a importancia dos restos 
arqueolóxicos e materiais que produce unha 

Recoñece os restos 
arqueolóxicos como 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
CSC 
CMCT 
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sociedade como fontes para coñecer o noso 
pasado, con especial relevancia da escritura. 

orixe do noso pasadoi. INSTRUMENTOS: Rexistro  CAA 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2020 - 2021 

NIVEL 4º PRIMARIA ÁREA Lingua Castelá (LC) 

 
 
 

Criterio de 
evaluació

n 
Estándares 

Grado mínimo para 
superar el área 
Indicador mínimo de 
logro 

T 
1 
 
 

T 
2 
 
 

T 
3 
 
 

CRITERIOS  PARA  La CALIFICACIÓN 

C.C. Instrumentos de evaluación / 
Procedimientos de evaluación 

Bloque 1: Comunicación oral: Hablar y escuchar 

LC-B1.1 
4º-LCB1.1.1 - Expresa ideas, pensamientos, 
opiniones, sentimientos con cierta claridad. 

Se expresa con claridad. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B1.1 
4º-LCB1.1.2 - Aplica las normas sociocomunicativas: 
escucha atenta, espera de turnos, participación 
respetuosa. 

Aplica las normas 
sociocomunicativas. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B1.2 
4º-LCB1.2.1 - Integra recursos verbales y no verbales 
para comunicarse en las interacciones orales, dándole 
valor complementario a estos. 

Utiliza recursos verbales 
y no verbales en la 
conversación. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B1.2 
4º-LCB1.2.2 - Se expresa con una pronunciación y una 
dicción correctas: articulación, ritmo, entoación. 

Expésase correctamente. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B1.3 

4º-LCB1.3.1 - Participa activamente y con coherencia 
en la secuencia de sus ideas en diversas situación de 
comunicación: - diálogos -exposiciones orales según 
modelo y guiadas, con ayuda, cuando proceda, de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

Participa activamente en 
la comunicación. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL  
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE 

LC-B1.3 
4º-LCB1.3.2 - Participa activamente en las tareas de 
aula, cooperando en situación de aprendizaje 
compartido. 

Participa en el trabajo en 
grupo. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

LC-B1.4 
4º-LCB1.4.1 - Utiliza el vocabulario idóneo su edad 
para expresarse con progresiva precisión en los 

Maneja el vocabulario de 
su edad. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
CCL 
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diferentes contextos de comunicación. INSTRUMENTOS: Registro  

LC-B1.4 
4º-LCB1.4.2 - Diferencia por el contexto el significado 
de correspondencias fonema-grafía idénticas en textos 
significativos. 

Diferencia fonemas. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 

LC-B1.5 

4º-LCB1.5.1 - Comprende de forma global a 
información general de textos orales de uso 
habitual,del ámbito escolar y social, identifica el tema y 
selecciona las ideas principales. 

Comprende textos. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B1.5 

4º-LCB1.5.2 - Reconoce la tipología de textos orales 
sencillos de diversa tipología atendiendo a la forma del 
mensaje (descriptivos, narrativos, dialogados, 
expositivos) y su intención comunicativa (informativos, 
literarios y prescritivos). 

Reconoce textos y su 
función comunicativa. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B1.5 
4º-LCB1.5.3 - Responde preguntas correspondientes a 
la comprensión literal. 

 X X X 
PROCEDIMIENTOS: Pruebas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Prueba objetiva 

CCL 

LC-B1.5 
4º-LCB1.5.4 - Utiliza la información recogida para 
llevar a cabo diversas actividades en situación de 
aprendizaje individual o colectivo. 

Utiliza la información para 
aprender. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Pruebas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Prueba objetiva. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 

LC-B1.6 
4º-LCB1.6.1 - Reproduce de memoria breves textos 
literarios o no literarios acomodados a sus gustos e 
intereses. 

Reproduce de memoria 
textos. 

X X X 

PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Registro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B1.7 

4º-LCB1.7.1 - Elabora, imitando modelos, textos orales 
breves y sencillos atendiendo a la forma del mensaje 
(descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) y su 
intención comunicativa (informativos, literarios y 
prescritivos). 

Elabora diferentes textos. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B1.7 
4º-LCB1.7.2 - Organiza el discurso acomodándose a 
los diferentes modos discursivos (narrar, exponer, 
describir y dialogar) 

Habla correctamente. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B1.8 
4º-LCB1.8.1 - Emplea de manera efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender: escucha, recogida 
de datos, pregunta y repregunta. 

Se expresa para 
comunicarse y aprender. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
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LC-B1.9 
4º-LCB1.9.1 - Utiliza de manera guiada los medios 
audiovisuales y digitales para recoger información 

Recoge información de 
los medios audiovisuales 
con ayuda. 

 X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL  
CD 
CAA 

LC-B1.9 
4º-LCB1.9.2 - Transforma en noticias hechos 
cotidianas prójimos a su realidad, imitando modelos. 

Elabora noticias.  X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CSC 

LC-B1.9 
4º-LCB1.9.3 - Resume de forma global entrevistas, 
noticias y debates infantiles procedentes de los medios 
de comunicación. 

Hace resúmenes 
diversos. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL  
CD 
CAA 
CSC 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 

LC-B2.1 
4º-LCB2.1.1 - Lee en silencio y en voz alta, sin 
dificultad y con cierta expresividad, diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad 

Lee en silencio y en voz 
alta. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B2.2 
4º-LCB2.2.1 - Distingue, de forma general, entre las 
diversas tipologías textuales en textos del ámbito 
escolar y social. 

Distingue diferentes tipos 
de textos. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B2.2 
4º-LCB2.2.2 - Resume textos leídos, de diferente 
tipología, adecuados su edad y reflejando la estructura 
y destacando las ideas principales. 

Resume textos de 
diferente tipología. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 
4º-LCB2.3.1 - Formula hipótesis sobre el contenido del 
texto a partir del título y de las ilustraciones 
redundantes. 

Hace hipótesis sobre 
textos con la ayuda del 
título y de las 
ilustraciones. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 4º-LCB2.3.2 - Identifica las palabras clave de un texto. 
Descubre las palabras 
clave de un texto. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 
4º-LCB2.3.3 - Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un texto. 

Utiliza sus conocimientos 
previos para comprender 
un texto. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B2.3 
4º-LCB2.3.4 - Relaciona de manera global, la 
información contenida nos gráficos e ilustraciones con 
la información que aparece en el texto. 

Hace relaciones entre 
textos y sus ilustraciones. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CMCT 
CCA 

LC-B2.3 4º-LCB2.3.5 - Interpreta mapas conceptuales sencillos. 
Interpreta mapas 
conceptuales sencillos. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CCA 
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LC-B2.3 
4º-LCB2.3.6 - Se inicia en la utilización autónoma del 
diccionario en distintos soportes, en su trabajo escolar. 

Utiliza el diccionario. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CCA 

LC-B2.4 
4º-LCB2.4.1 - Dedica un tiempo semanal para la 
lectura voluntaria de diferentes textos. 

Lee textos 
voluntariamente. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B2.5 

4º-LCB2.5.1 - Consulta, de manera guiada, de 
diferentes fuentes bibliográficas y textos en soporte 
informático para obtener información para realizar 
trabajos individuales o en grupo. 

Recoge información para 
la realización de trabajos. 

 X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL CD 
CAA 

LC-B2.5 

4º-LCB2.5.2 - Localiza en la biblioteca de aula y centro 
lecturas idóneas a su gusto personal e intereses, 
aplicando las normas básicas de funcionamiento de la 
misma. 

Utiliza la biblioteca. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL CD 
CAA 

LC-B2.5 
4º-LCB2.5.3 - Identifica el argumento de lecturas 
realizadas dando cuenta de algunas referencias 
bibliográficas: autor o autora y género. 

Comprende las lecturas. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CAA 

LC-B2.6 4º-LCB2.6.1 - Cuida, conserva y organiza sus libros. Cuida el material. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CSC 

LC-B2.7 
4º-LCB2.7.1 - Diferencia entre información y 
publicidad. 

Establece diferencias 
entre información y 
publicidad. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B2.7 
4º-LCB2.7.2 - Formula hipótesis sobre la finalidad de 
textos de tipología evidente a partir de su estructura y 
de los elementos lingüísticos y no lingüísticos. 

Descubre la finalidad de 
los textos. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CSC 

LC-B2.8 
4º-LCB2.8.1 - Utiliza las Tecnologías de la Información 
y Comunicación para la búsqueda y tratamiento guiado 
de la información. 

Utiliza lasTics para 
buscar información 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL  
CD 
CAA 

 

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir 

LC-B3.1 

4º-LCB3.1.1 - Escribe, en diferentes soportes, textos 
sencillo del ámbito escolar y social: atendiendo a la 
forma del mensaje (descriptivos, narrativos, 
dialogados, expositivos) y su intención comunicativa 
(informativos, literarios y prescritivos) diarios, cartas, 

Escribe diferentes textos. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL  
CD 
CAA 
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correos electrónicos, noticias, cuentos, folletos 
informativos, narraciones, textos científicos, anuncios 
publicitarios, recetas, instrucciones, normas. 

LC-B3.1 
4º-LCB3.1.2 - Escribe textos, organizando las ideas 
utilizando elementos de cohesión básicos y respetando 
las normas gramaticais y ortográficas básicas 

Escribe textos de forma 
organizada. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Pruebas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Prueba objetiva. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.1 
4º-LCB3.1.3 - Elabora y presenta, de forma guiada, un 
informe sencillo, utilizando soporte papel e informático 
sobre tareas o proyectos realizados. 

Elabora trabajos. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL CD 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.1 
4º-LCB3.1.4 - Presenta sus textos con caligrafía clara 
y limpieza: evitando riesgos, inclinación de líneas etc. 

Presenta trabajos con 
curiosidad. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B3.2 
4º-LCB3.2.1 - Valora su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros. 

Valora sus producciones 
y las de sus compañeros 
y compañeras. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CSC 

LC-B3.3 
4º-LCB3.3.1 - Ponen interés y se esfuerza por escribir 
correctamente. 

Se interesa por escribir 
correctamente. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CSC 

 
 

LC-B3.3 4º-LCB3.3.2 - Reproduce textos dictados. Hace dictados. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B3.4 
4º-LCB3.4.1 - Emplea, de manera guiada y segunda 
modelos, estrategias de planificación, textualización y 
revisión del texto. 

Planifica, textualiza y 
revisa un texto. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.4 

4º-LCB3.4.2 - Utiliza, para escribir textos sencillos, 
borradores que muestran: la generación y selección de 
ideas, la revisión ortográfica y la secuencia coherente 
del escrito. 

Planifica un texto. X X X 

PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Registro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.5 
4º-LCB3.5.1 - Elabora gráficas sencillas a partir de 
datos obtenidos de forma guiada. 

Elabora esquemas. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B3.5 

4º-LCB3.5.2 - Elabora con creatividad textos breves de 
su interés: cuentos, anuncios, ríemelas, canciones, 
cómics, carteles, ilustrándolos para facilitar su 
compresión o mejorar su presentación. 

Elabora textos con 
ilustraciones. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL  
CD 
CAA 
CSIEE 
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LC-B3.6 
4º-LCB3.6.1 - Se expresa por escrito, utilizando de 
manera habitual, un lenguaje no sexista y respetuosa 
con las diferencias. 

Utiliza un lenguaje no 
sexista. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CL CSC 

LC-B3.7 

4º-LCB3.7.1 - Usa con ayuda Internet y las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
para escribir, presentar los textos y buscar información, 
buscar imágenes, crear tablas y gráficas etc. 

Utiliza Tics para buscar 
información 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e 
síntese. 

CCL  
CD 
CAA 
CSIEE 

LC-B3.8 
4º-LCB3.8.1 - Produce los textos establecidos en el 
plan de escritura acomodados a su edad y nivel. 

Elabora textos X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 
CSIEE 

Bloque 4: Conocimiento de la lengua 

LC-B4.1 

4º-LCB4.1.1 - Conoce y reconoce las categorías 
gramaticais por su función en la lengua: presentar al 
nombre, sustituir al nombre, expresar características 
del nombre, expresar acciones o estados. 

Conoce categorías 
gramaticais sencillas. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.1 

4º-LCB4.1.2 - Utiliza con corrección los tiempos 
simples y compuestos en las formas personales y no 
personales del modo indicativo y subjuntivo de los 
verbos al producir textos orales y escritos. 

Conoce la conjugación 
verbal. 

 X X 
PROCEDIMIENTOS: Pruebas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Prueba objetiva. 

CCL 

LC-B4.1 4º-LCB4.1.3 - Diferencia familias de palabras. 
Conoce familias de 
palabras. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.2 
4º-LCB4.2.1 - Conoce, reconoce y usa sinónimos, 
antónimos, polisémicos o frases hechas en la 
expresión oral y escritura. 

Reconoce sinónimos. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.2 
4º-LCB4.2.2 - Reconoce prefijos y sufixos y es capaz 
de crear palabras derivadas. 

Crea palabras derivadas.  X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.2 
4º-LCB4.2.3 - Identifica y clasifica los diferentes tipos 
de palabras en un texto. 

Identifica los diferentes 
tipos de palabras. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.2 
4º-LCB4.2.4 - Utiliza diversos conectores básicos entre 
oraciones al producir textos orales y escritos. 

Utiliza los conectores 
básicos. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.2 4º-LCB4.2.5 - Reconoce la oración simple, distingue Reconoce sujeto y X X X PROCEDIMIENTOS: Pruebas específicas. CCL 
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sujeto y predicado. predicado.  
INSTRUMENTOS: Prueba objetiva. 

LC-B4.3 
4º-LCB4.3.1 - Se inicia en el conocimiento de la 
estructura del diccionario y en su uso para buscar el 
significado de diferentes tipos de palabras. 

Usa el diccionario. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B4.3 
4º-LCB4.3.2 - Selecciona la acepción correcta según el 
contexto de entre las varias que le ofrece el 
diccionario. 

 X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 
 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 

LC-B4.3 
4º-LCB4.3.3 - Utiliza las normas ortográficas básicas 
en sus producciones escritas. 

Utiliza normas 
ortográficas. 

X X X 

 
PROCEDIMIENTOS: Pruebas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Prueba objetiva. 
 

CCL 

LC-B4.4 
4º-LCB4.4.1 - Utiliza las diferentes clases de palabras 
para elaborar el discurso. 

Utiliza diferentes clases 
de palabras en un 
discurso 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 

LC-B4.4 
4º-LCB4.4.2 - Utiliza correctamente las normas de 
concordancia de género y de número en la expresión 
oral y escritura. 

Emplea la concordancia 
de género y número. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.4 
4º-LCB4.4.3 - Aplica las normas de acentuación y 
clasifica las palabras de un texto. 

Utiliza acentos y clasifica 
palabras. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Pruebas específicas 
INSTRUMENTOS: Prueba objetiva. 
 

CCL 

LC-B4.4 
4º-LCB4.4.4 - Usa los signos de puntuación al producir 
textos escritos. 

Utiliza signos de 
puntuación 

   
PROCEDIMIENTOS: Pruebas específicas 

 
INSTRUMENTOS: Prueba objetiva 

CCL 

LC-B4.4 
4º-LCB4.4.5 - Aplica las normas de uso de la til nos 
sus textos escritos. 

Utliza el acento.  X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.4 
4º-LCB4.4.6 - Utiliza una sintaxis básica en las 
producciones escrituras propias. 

Construe bien las frases. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 

LC-B4.5 

4º-LCB4.5.1 - Utiliza distintos programas educativos 
digitales y otros recursos didácticos a su alcance y 
propios de su edad como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 

Utiliza recursos 
didácticos en diferentes 
soportes. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  

CCL CD 
CAA 

LC-B4.6 4º-LCB4.6.1 - Valora la variedad lingüística de España. Valora las distintas  X X PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. CCL 
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lenguas de España. INSTRUMENTOS: Registro  CSC 

LC-B4.7 
4º-LCB4.7.1 - Compara aspectos (gráficos, sintácticos 
y léxicos) de las lenguas que conoce 

Compara las distintas 
lenguas que conoce. 

 X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro. 

CCL 
CSC 

Bloque 5: Educación Literaria 

LC-B5.1 
4º-LCB5.1.1 - Valora de forma global, las 
características fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos. 

Valora textos literarios. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CCEC 

LC-B5.2 
4º-LCB5.2.1 - Realiza lecturas guiadas y comentadas 
de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

Realiza lecturas literarias. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CCEC 

LC-B5.2 
4º-LCB5.2.2 - Interpreta, intuitivamente, el lenguaje 
figurado en textos literarios. 

Interpreta textos 
literarios. 

 X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 

LC-B5.3 
4º-LCB5.3.1 - Distingue algunos recursos retóricos 
básicos propios de los poemas 

Reconoce recursos de la 
poesía. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CCEC 

LC-B5.3 
4º-LCB5.3.2 - Utiliza, de manera guiada, 
comparaciones, aumentativos, diminutivos y sinónimos 
en textos literarios. 

Utliza recursos literarios. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CCEC 

LC-B5.4 
4º-LCB5.4.1 - Créela, con ayuda, sencillos textos 
literarios (cuentos, poemas, canciones y sencillas 
obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados. 

Crea textos literarios. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC 

LC-B5.5 
4º-LCB5.5.1 - Memoriza y reproduce sencillos textos 
orales adecuados a su edad: cuentos, poemas, 
canciones. 

Memoriza textos 
sencillos. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B5.6 
4º-LCB5.6.1 - Realiza dramatizacións individualmente 
y en grupo de textos literarios acomodados a su edad. 

Realiza lectura 
dramática. 

X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CAA 
CCEC 

LC-B5.7 
4º-LCB5.7.1 - Valora la literatura en cualquier lengua, 
especialmente en lengua gallega, como vehículo de 
comunicación y como recurso de gozo personal. 

Valora la lengua gallega. X X X 
PROCEDIMIENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro  

CCL 
CSC 
CCEC 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2020 - 2021 

NIVEL 4º PRIMARIA ÁREA Lingua Galega (LG) 

 
 
 

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 un texto 
xornalístico e 
audiovisual.              
               

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CAA 

LG-B1.1 4º-LGB1.1.2 - Elabora un breve resumo dun texto oral. 
Escribe as ideas 
principais dun texto 
oral. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 
CSC 

LG-B1.2 
4º-LGB1.2.1 - Accede de xeito guiado a documentos, 
audiovisuais e dixitais para obter a información necesaria 
para realizar traballos ou completar información. 

Busca información 
sobre un tema 
utilizando os medios 
audiovisuais. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Traballo de aplicación e síntese. 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 

LG-B1.3 
4º-LGB1.3.1 - Participa nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas 
propostas propias. 

Conversa coas 
outras crianzas da 
aula.                         
                                 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asamblea. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSEIEE 

LG-B1.3 
4º-LGB1.3.2 - Sigue unha exposición da clase e extrae o 
sentido global. 

Comprende unha 
explicación. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  

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 

Produce textos orais 
dunha forma 
coherente. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 

CCL 
CSIEE 
CAA 
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as súas opinións e preferencias, utilizando o dicionario se é 
preciso. 

INSTRUMENTOS: Asamblea. 

LG-B1.3 
4º-LGB1.3.4 - Participa no traballo en grupo, así como nos 
debates. 

Traballa en grupo. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  

CCL 
CSIEE 
CAA 
CCL 

LG-B1.4 
4º-LGB1.4.1 - Atende as intervencións dos e das demais en 
actos de fala orais, sen interromper. 

Escoita con 
atención. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  

CCL 
CSC 

LG-B1.4 4º-LGB1.4.2 - Respecta as opinións da persoa que fala. 
Respecta ás 
persoas que falan. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  

CCL 
CSC 

LG-B1.5 
4º-LGB1.5.1 - Respecta as quendas de palabra nos 
intercambios orais. 

Respecta a súa 
quenda. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  

CCL 
CSC 
CAA 

LG-B1.5 

4º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais e é consciente da 
posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela. 

Utiliza a nosa lingua 
en calquera 
situación oral. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 
4º-LGB1.5.3 - Emprega unha postura e xestualidade 
adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa 
comprensión. 

Emprega xestos 
axeitados ao 
discurso. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 
4º-LGB1.5.4 - Exprésase cunha pronuncia e dicción 
correctas: articulación e volume. 

Fala con corrección. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B1.5 
4º-LGB1.5.5 - Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas. 

Participa 
activamente nunha 
conversa. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LG-B1.6 
4º-LGB1.6.1 - Planifica e elabora un discurso oral 
coherente, na secuencia de ideas ou feitos utilizando un 
vocabulario adecuado á súa idade. 

Produce un discurso 
axeitado a súa 
idade. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 

LG-B1.6 
4º-LGB1.6.2 - Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando 
algúns nexos básicos. 

Produce un texto 
oral utilizando os 
conectores. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 

LG-B1.6 4º-LGB1.6.3 - Amosa un discurso oral claro, cunha Fala correctamente. X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua galega.  
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCEC 

LG-B1.7 
4º-LGB1.7.1 - Elabora textos sinxelos propios dos medios 
de comunicación mediante simulación. 

Produce textos 
similares aos medios 
de comunicación. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE  

LG-B1.8 
4º-LGB1.8.1 - Utiliza a expresividade corporal para reforzar 
o sentido das súas producións orais. 

Utiliza a expresión 
corporal. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CCEC  

LG-B1.9 
4º-LGB1.9.1 - Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 
contribúe ao traballo en grupo. 

Respecta o traballo 
das compañeiras e 
compañeiros. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B1.10 
4º-LGB1.10.1 - Interésase por expresarse oralmente coa 
pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo. 

Expresaxe con 
claridade 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE 

LG-B1.11 
4º-LGB1.11.1 - Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe non 
sexista. 

Emprega a linguaxe 
non sexista. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CSC 

LG-B1.11 
4º-LGB1.11.2 - Usa, de maneira xeral, unha linguaxe 
respectuosa coas diferenzas 

Respecta ás 
persoas diferentes. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CSC 

LG-B1.12 
4º-LGB1.12.2 - Valora por igual as distintas variedades 
xeográficas da lingua galega e o estándar como variante 
unificadora. 

Coñece as distintas 
variedades da lingua 
galega, 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

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. 

Utiliza o galego en 
distintos contextos 
`profesionais. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CCEC 

LG-B1.13 
4º-LGB1.13.2 - Recoñece a validez da lingua galega para 
conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

Recoñece a 
importancia do 
galego.                     
                                 
               

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

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 

Capta as ideas 
principais de textos 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Intercambios orais cos 
alumnos/as. 

CCL 
CD 
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social nos que esta se amose de forma evidente. cotiás.  
INSTRUMENTOS: Asemblea. 

CSC 

LG-B2.1 
4º-LGB2.1.2 - Identifica as ideas principais dun texto 
(narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á súa idade. 

Coñece as ideas 
principais dos textos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos 
alumnos/as. 

 
INSTRUMENTOS: Textos escritos. 

CCL 

LG-B2.1 
4º-LGB2.1.3 - Busca, localiza e selecciona información 
concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade. 

Comprende a 
información dun 
texto. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.1 
4º-LGB2.1.4 - Interpreta, personificacións, hipérboles e 
ironías evidentes, en textos de dificultade adecuada á súa 
idade. 

Comprende recursos 
estilísticos básicos. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.1 
4º-LGB2.1.5 - Identifica a estrutura xeral dun texto e 
recoñece algúns mecanismos de cohesión (repeticións, 
sinónimos, anáforas pronominais sinxelas). 

Coñece a estructura 
dos textos. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 

LG-B2.1 
4º-LGB2.1.6 - Emprega o dicionario para resolver as 
dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

Utiliza o dicionario. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.1 
4º-LGB2.1.7 - Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral 
en función das necesidades de cada momento. 

Utiliza as diferentes 
formas de lectura. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.2 
4º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 
información de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións, 
relacionando esta co contido do texto que acompañan. 

Comprende 
ilustracións. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Proba específica 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE 
CMCT 

LG-B2.3 
4º-LGB2.3.1 - Realiza o subliñado das ideas principais dun 
texto sinxelo. 

Subliña as ideas 
principais dun texto. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Proba específica 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B2.3 
4º-LGB2.3.2 - Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, 
indicando as ideas principais. 

Fai esquemas. X X X 
PROCEDEMENTOS: Proba específica 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B2.3 4º-LGB2.3.3 - Realiza o resumo dun texto sinxelo. Resume. X X X 
PROCEDEMENTOS: Proba específica 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B2.4 4º-LGB2.4.1 - Deduce, de maneira xeral, o posible contido Deduce a tipoloxía  X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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dun texto antes de lelo, axudándose do título e as 
ilustracións. 

do texto.  
INSTRUMENTOS: Registro 

CAA 
CSIEE 

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 
reparando nas 
palabras clave. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B2.5 
4º-LGB2.5.1 - Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías da 
información para obter información. 

Utliza as TICs. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CD 
CAA 

LG-B2.5 
4º-LGB2.5.2 - Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a 
información dun texto. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE 

LG-B2.6 4º-LGB2.6.1 - Descodifica sen dificultade as palabras. 
Coñece o significado 
das palabras. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 

LG-B2.6 
4º-LGB2.6.2 - Le textos en voz alta, sen dificultade e coa 
velocidade adecuada. 

Le con fluidez. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  

CCL 

LG-B2.6 
4º-LGB2.6.3 - Le textos, adaptados á súa idade e aos seus 
intereses, en silencio e sen dificultade. 

Le en silencio. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 

LG-B2.6 4º-LGB2.6.4 - Fai lecturas dramatizadas de textos Le con entoación. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

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 para buscar 
información. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

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 
coidado e mellora. 

Usa a biblioteca do 
centro. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 
CSC 

LG-B2.7 4º-LGB2.7.3 - Participa en actividades literarias do centro. 
Participa en 
actividades literarias. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B2.8 
4º-LGB2.8.1 - Amosa interese pola conservación e 
organización dos seus libros. 

Coida  os seus 
libros. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 
CSC 

LG-B2.9 4º-LGB2.9.1 - Amosa interese pola lectura como fonte de Valora a lectura. X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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aprendizaxe e medio de comunicación.  
INSTRUMENTOS: Registro 

CAA 
CSC 
CCEC 

LG-B2.10 
4º-LGB2.10.1 - Amosa certa autonomía lectora e 
capacidade de seleccionar textos do seu interese. 

Elixe textos que lle 
interesen. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 

LG-B2.10 
4º-LGB2.10.2 - Expresa, de maneira sinxela, opinións e 
valoracións sobre as lecturas feitas. 

Opina sobre as 
lecturas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
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 un texto. X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba objectiva. 

CCL 

LG-B3.1 
4º-LGB3.1.2 - Elabora o texto cunha estrutura definida, con 
coherencia xeral e de xeito creativo. 

Elabora un texto 
creativamente. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

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). 

Utiliza os signos de 
puntuación. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva  

CCL 

LG-B3.1 

4º-LGB3.1.4 - Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: 
ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe. 

Usa as normas 
lingüísticas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). Proba obxectiva. 

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 con 
planificación previa. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Registro 

CCL 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.1 
4º-LGB3.1.6 - Usa o dicionario durante a elaboración de 
textos. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

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 curtas, normas de 
convivencia, avisos, instrucións. 

Escribe textos en 
diferentes soportes. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS:  

CCL 
CAA 
CD 

LG-B3.2 4º-LGB3.2.2 - Redacta textos sinxelos xornalísticos Escribe textos X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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(noticias) e publicitarios (anuncios e carteis). xornalísticos e 
publicitarios. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CSC 
CCEC 
CAA 

LG-B3.2 
4º-LGB3.2.3 - Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, 
expositivos, descritivos) seguindo un guión establecido. 

Escribe diferentes 
tipos de textos t 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 

CCL 
CAA 

LG-B3.2 
4º-LGB3.2.4 - Escribe textos coherentes empregando 
algúns elementos de cohesión. 

Escribe textos con 
sentido. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 

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 
comunicación. 

Resume textos. X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 

CCL 
CSC 
CAA 

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. 

Escribe distintos 
textos académicos 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 

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. 

Escribe textos con 
ilustracións. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 

LG-B3.5 
4º-LGB3.5.1 - Usa, de xeito guiado, programas informáticos 
de procesamento de texto. 

Utiliza procesador 
de textos 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE 

LG-B3.6 
4º-LGB3.6.1 - Usa recursos sinxelos gráficos (ilustracións, 
subliñados, gráficos e tipografía) para facilitar a 
comprensión dos textos e ilustrar o seu contido. 

Ilustra os seus 
textos. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico(anecdotario). 

CCL 
CD 
CSIEE 

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. 

Presenta un texto 
con curiosidade. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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 para 
aprender. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CSC 
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Bloque 4: Coñecemento da lingua 

LG-B4.1 
4º-LGB4.1.1 - Sinala a denominación dos textos traballados 
e recoñece nestes enunciados, palabras e sílabas. 

Coñece textos. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 

LG-B4.1 
4º-LGB4.1.2 - Identifica o tempo verbal (presente, pasado e 
futuro) en formas verbais dadas. 

Identifica os tempos 
verbais. 

X X 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 a sílaba 
tónica da átona. 

X X 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 
elementos 
gramaticais. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B4.1 
4º-LGB4.1.5 - Sinala o xénero e número de palabras dadas 
e cámbiao. 

Coñece xénero e 
número. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CCL 
CAA 

LG-B4.2 4º-LGB4.2.1 - Aplica xeralmente as normas de acentuación. 
Coñece a 
acentuación. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B4.2 
4º-LGB4.2.2 - Coñece e utiliza as normas ortográficas 
básicas, aplicándoas nas súas producións escritas. 

Produce textos 
cunha ortografía 
axeitada. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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 ortografía. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CSC 
CCEC 

LG-B4.3 
4º-LGB4.3.1 - Emprega con correccións os signos de 
puntuación. 

Emprega os signos 
de puntuación. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 

LG-B4.3 
4º-LGB4.3.2 - Usa unha sintaxe elemental adecuada nas 
súas producións. 

Constrúe ben as 
frases. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 

LG-B4.4 
4º-LGB4.4.1 - Usa diversos conectores básicos entre 
oracións: adición, causa, oposición, contradición... 

Usa os conectores.  X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

CCL 
CAA 
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INSTRUMENTOS: Rexistro 
 

LG-B4.5 
4º-LGB4.5.1 - Identifica intuitivamente, en oracións 
sinxelas, o papel semántico do suxeito. 

Coñece o suxeito. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 

LG-B4.5 
4º-LGB4.5.2 - Sinala intuitivamente o verbo e os seus 
complementos, especialmente o suxeito, en oracións. 

Coñece o verbo e os 
seus complementos. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 

LG-B4.6 
4º-LGB4.6.1 - Usa, con certa autonomía, o dicionario en 
papel ou dixital. 

Usa o dicionario. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 
CD 

LG-B4.7 
4º-LGB4.7.1 - Recoñece palabras derivadas e compostas, 
identificando e formando familias de palabras. 

Recoñece as 
palabras derivadas e 
compostas. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 

LG-B4.7 
4º-LGB4.7.2 - Recoñece e usa sinónimos, antónimos, 
palabras polisémicas de uso habitual. 

Coñece os 
sinónimos, 
antónimos e 
palabras 
polisémicas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 

LG-B4.8 
4º-LGB4.8.1 - Identifica e valora a lingua galega dentro da 
realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

Identifica a Lingua 
Galega. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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. 

Diferencia o galego 
das outras linguas. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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. 

  X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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 e reproduce 
textos da literatura 
galega en xeral. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CAA 
CCEC 

LG-B5.1 4º-LGB5.1.2 - Valora os textos da literatura galega (oral ou  X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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non) como fonte de coñecemento da nosa cultura e como 
recurso de gozo persoal. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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 e en 
voz alta, textos da 
literatura galega. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CCEC 
CD 

LG-B5.3 
4º-LGB5.3.1 - Identifica o xénero literario ao que pertencen 
uns textos dados: narrativa, poesía e teatro. 

Identifica xéneros 
literarios. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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. 

Escribe relatos e 
poemas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

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 en teatro. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 

LG-B5.6 

4º-LGB5.6.1 - Valora a literatura en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación, fonte de coñecemento doutros 
mundos, tempos e culturas, e como recurso de gozo 
persoal. 

 X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CSC 
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. 

Mostra curiosidade 
por coñecer outras 
costumes. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro 

CCL 
CCEC 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2020 - 2021 

NIVEL 4º PRIMARIA ÁREA Matemáticas (MT) 

 
 
 

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 dun 
problema de matemáticas ou en contextos da 
realidade. 

Razoa un problema. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CCL 

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. 

Razoa un problema 
e busca varias 
formas de 
resolución. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MT-B1.2 
4º-MTB1.2.2 - Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de problemas. 

Utiliza varias 
estratexias de 
resolución de 
problemas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MT-B1.2 

4º-MTB1.2.3 - Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas a 
resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa 
utilidade e eficacia. 

Realiza estimacións 
aos problemas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MT-B1.2 
4º-MTB1.2.4 - Identifica e interpreta datos e mensaxes 
de textos numéricos sinxelos da vida cotiá (facturas, 
folletos publicitarios, rebaixas...). 

Interpreta textos 
numéricos. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CCL 
CAA 

MT-B1.3 
4º-MTB1.3.1 - Profunda en problemas unha vez 
resoltos, analizando a coherencia da solución e 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
CMCT 
CAA 
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buscando outras formas de resolvelos. INSTRUMENTOS: 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. 

Resolve problemas 
a partir dun 
problema xa resolto. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA 
CSIEE 

MT-B1.4 
4º-MTB1.4.1 - Practica o método científico sendo 
ordenado, organizado e sistemático. 

Utiliza o método 
científico. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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. 

Valora o esforzo e a 
crítica razoada. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CSC 
CSIEE 

MT-B1.6 
4º-MTB1.6.1 - Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, para aprender e 
resolver problemas. 

Utiliza a tecnoloxía.   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCTC
D CAA 

Bloque 2: Números 

MT-B2.1 
4º-MTB2.1.1 - Identifica os números romanos 
aplicando o coñecemento á comprensión de datacións. 

Coñece os números 
romanos. 

X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CCEC 
CCL 

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. 

Recoñece textos 
numéricos da vida 
cotiá. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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. 

Compón e 
descompón números 
decimais. 

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. 

Coñece as 
propiedades e as 
relaciona. 

X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

MT-B2.3 
4º-MTB2.3.2 - Realiza sumas e restas de fraccións co 
mesmo denominador na resolución de problemas 
contextualizados. . 

Realiza sumas e 
restas de fraccións. 

X 
 

 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

MT-B2.3 
4º-MTB2.3.3 - Realiza operacións con números 
decimais na resolución de problemas 
contextualizados. 

Realiza operacións e 
problemas con 
números decimais. 

X   
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 
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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. 

Emprega algoritmos 
da suma, resta, 
multiplicaciíon e 
división de até 2 
cifras. 

X X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 

CMCT 
CAA 

MT-B2.4 

4º-MTB2.4.2 - Constrúe series numéricas, 
ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100 
a partir calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a 
partir de múltiplos de 5, 25 e 50. 

Fai series 
numéricas. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 

MT-B2.4 
4º-MTB2.4.3 - Elabora e emprega estratexias de 
cálculo mental. 

Emprega o cálculo 
mental. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

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  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA 

MT-B2.4 
4º-MTB2.4.5 - Emprega a calculadora aplicando as 
regras dos eu funcionamento para investigar e resolver 
problemas. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CMCT 
CAA 
CD 

MT-B2.5 

4º-MTB2.5.1 - Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións. 

Resolve problemas 
empregando 
estratexias. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 

CMCT 
CAA 

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. 

Resolve problemas 
de diferentes 
formas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA  C
SIEE 
CCL 

Bloque 3: Medida 

MT-B3.1 

4º-MTB3.1.1 - Estima lonxitudes, capacidades e 
masas de obxectos e espazos coñecidos elixindo a 
unidade e os instrumentos máis axeitados para medir 
e expresar unha medida, explicando de forma oral o 
proceso seguido e a estratexia utilizada. 

Mide con distintos 
instrumentos. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CCL 
CAA 

MT-B3.1 
4º-MTB3.1.2 - Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CMCT 
CAA 
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a expresión dunha medida. 

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. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.2 
4º-MTB3.2.2 - Expresa en forma simple a medición da 
lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 
complexa e viceversa. 

Expresa as 
medicións. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.2 
4º-MTB3.2.3 - Compara e ordena medidas dunha 
mesma magnitude. 

Compara e ordena 
medidas. 

 X  
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 

MT-B3.3 
4º-MTB3.3.1 - Resolve problemas da vida diaria 
utilizando as medidas temporais e as súas relacións. 

Resolve problemas 
utilizando as 
medidas temporais. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: 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 situación reais coma 
figuradas. 

Coñece as moedas 
e billetes e resolve 
problemas. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 

CMCT 
CAA 
CSC 

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 
según seus lados e 
ángulos. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

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 
para o debuxo de 
formas xeométricas. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CD 

MT-B4.2 
4º-MTB4.2.1 - Clasifica cuadriláteros atendendo ao 
paralelismo dos seus lados. 

Clasifica 
cuadriláteros. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

MT-B4.2 
4º-MTB4.2.2 - Identifica e diferencia os elementos 
básicos da circunferencia e círculo: centro, raio e 
diámetro. 

Identifica e 
diferencia 
circunferencia e 
círculo. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

MT-B4.3 
4º-MTB4.3.1 - Identifica e nomea polígonos atendendo 
o número de lados. 

Reciñece polígonos.   X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
CMCT 
CAA 
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INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

MT-B4.3 
4º-MTB4.3.2 - Recoñece e identifica poliedros, 
prismas, pirámides e os seus elementos básicos: 
vértices, caras e arestas. 

Recoñece poliedros, 
prismas, pirámides. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT 
CAA 

 
 
 
 
 

MT-B4.3 
4º-MTB4.3.3 - Recoñece e identifica corpos redondos: 
cono, cilindro e esfera e os seus elementos básicos. 

Recoñece os corpos 
redondos. 

  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. 

Representa en 
plano. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA 
CSC 

MT-B4.5 

4º-MTB4.5.1 - Resolve problemas 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. 

Resolve problemas 
xeométricos. 

  X 

PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 
 

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e 
problemas. 

CMCT 
CAA 
CSIEE 

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. 

Reflexiona sobre a 
resolución de 
problemas. 

X X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CMCT 
CAA 

Bloque 5: Estatística e probabilidade 

MT-B5.1 
4º-MTB5.1.1 - Identifica datos cualitativos e 
cuantitativos en situacións familiares. 

Identifica datos 
cualitativos e 
cuantitativos. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico (anecdotario). 

CMCT 
CAA 

MT-B5.2 
4º-MTB5.2.1 - Realiza análise crítica e argumentada 
sobre as informacións que se presentan mediante 
gráficas estatísticas. 

Realiza gráficas 
estatísticas. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Probas específicas. 

 
INSTRUMENTOS: Proba obxectiva. 

CMCT, 
CAA 
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TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2020 - 2021 

NIVEL 4º PRIMARIA ÁREA Valores Sociais e Cívicos (VSC) 

 
 
 

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: A identidade e a dignidade da persoa 

VSC-B1.1 

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 propia identidade. X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCL 

VSC-B1.1 
4º-VSCB1.1.2 - Manifesta verbalmente unha visión 
positiva das súas propias calidades e limitacións. 

Manifesta verbalmente unha 
visión positiva de sí mesma 
e das súas limitacións. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCL 
CAA 

VSC-B1.2 
4º-VSCB1.2.1 - Razoa o sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e ás demais persoas. 

Razoa o  seu compromiso 
consigo mesmo e cos 
demais. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCL 
CSIEE 

VSC-B1.2 4º-VSCB1.2.2 - Actúa de forma respectable e digna. Actúa de forma respectable.  X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.3 
4º-VSCB1.3.1 - Reflexiona, sintetiza e estrutura os 
seus pensamentos. 

Reflexiona e estrutura os 
seus pensamentos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CAA 

VSC-B1.3 
4º-VSCB1.3.2 - Utiliza estratexias de 
reestruturación cognitiva, de xeito guiado, sobre 
situacións da súa realidade. 

Utiliza o aprendido. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 

CAA 
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(anecdotario). 

VSC-B1.3 
4º-VSCB1.3.3 - Aplica o autocontrol á toma de 
decisións, á negociación e a resolución de conflitos, 
de xeito guiado. 

Aplica o autocontrol. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.3 
4º-VSCB1.3.4 - Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos 
e das demais nas actividades cooperativas. 

Expresa os seus 
sentimentos, necesidades e 
dereitos e respecta os dos 
demais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: x Observación 
sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 
CCL 

VSC-B1.4 
4º-VSCB1.4.1 - Traballa en equipo valorando o 
esforzo individual e colectivo para a consecución de 
obxectivos. 

Traballa en equipo. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSCCS
IEE 

VSC-B1.4 
4º-VSCB1.4.2 - Asume as súas responsabilidades 
durante a colaboración. 

Asume as súas 
responsabilidades. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.4 
4º-VSCB1.4.3 - Realiza unha autoavaliación 
responsable da execución das tarefas. 

Realiza unha autoavaliación. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 
CAA 

VSC-B1.5 
4º-VSCB1.5.1 - Utiliza o pensamento creativo na 
análise de problemas e na formulación de 
propostas de actuación. 

Utiliza o pensamento 
creativo na análise de 
problemas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.5 
4º-VSCB1.5.2 - Emprega estratexias para facer 
fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

Emprega estratexias contra 
a incerteza, medo ou 
fracaso. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 
CAA 

VSC-B1.6 
4º-VSCB1.6.1 - .Participa na resolución de 
problemas escolares con seguridade e motivación. 

Resolve problemas.  X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.6 
4º-VSCB1.6.2 - Realiza propostas creativas e utiliza 
as súas competencias para abordar proxectos 
sobre valores sociais. 

Realiza propostas creativas. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 
CCEC 
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VSC-B1.6 
4º-VSCB1.6.3 - Define e formula claramente 
problemas de convivencia. 

Define e formula problemas 
de convivencia. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.7 
4º-VSCB1.7.1 - Sopesa as consecuencias das súas 
accións. 

Sopesa as consecuencias 
das súas accións. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Lista de control/cotexo. 

CSC 
CSIEE 

VSC-B1.7 
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. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais 

VSC-B2.1 
4º-VSCB2.1.1 - Expresar con claridade e 
coherencia opinións, sentimentos e emocións 

Expresase con claridade e 
coherencia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 
CSIEE 

VSC-B2.1 
4º-VSCB2.1.2 - Emprega apropiadamente os 
elementos da comunicación verbal e non verbal, en 
consonancia cos sentimentos. 

Exprésase con propiedade. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 

VSC-B2.1 
4º-VSCB2.1.3 - Emprega a comunicación verbal en 
relación coa non verbal en exposicións orais. 

Emprega a comunicación 
verbal e non verbal. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 
CAA 

VSC-B2.1 
4º-VSCB2.1.4 - Expón respectuosamente os 
argumentos. 

Expón con respecto os seus 
argumentos. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 

VSC-B2.2 
4º-VSCB2.2.1 - Escoita exposicións orais e entende 
a comunicación desde o punto de vista da persoa 
que fala. 

Escoita e atende. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 

VSC-B2.2 
4º-VSCB2.2.2 - Realiza actividades cooperativas 
detectando os sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. 

Realiza actividades 
cooperativas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 
CSIEE 

VSC-B2.2 4º-VSCB2.2.3 - Colabora en proxectos grupais Colabora en grupo. X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CAA 
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escoitando activamente, demostrando interese 
polas outras persoas. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSIEE 
CSC 
CCL 

VSC-B2.3 
4º-VSCB2.3.1 - Comunícase empregando 
expresións para mellorar a comunicación e facilitar 
o achegamento co seu interlocutor nas conversas. 

Comunícase con boa 
expresión. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 

VSC-B2.3 
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 

VSC-B2.4 
4º-VSCB2.4.1 - Expresa abertamente as propias 
ideas e opinións. 

Expresa as ideas e 
expresións. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 
CSIEE 

VSC-B2.4 4º-VSCB2.4.2 - Emprega a linguaxe positiva. Utiliza a linguaxe positiva. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 

VSC-B2.5 
4º-VSCB2.5.1 - Relaciona diferentes ideas e 
opinións para atopar os seus aspectos comúns. 

Relaciona ideas e opinións.  X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 
CAA 

VSC-B2.6 
4º-VSCB2.6.1 - Emprega diferentes habilidades 
sociais. 

Emprega habilidades 
sociais. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 

VSC-B2.6 

4º-VSCB2.6.2 - Participa activamente en 
actividades grupais e reflexiona sobre a súa 
contribución á cohesión dos grupos sociais aos que 
pertence. 

Participa en actividades de 
grupo. 

 X  

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B2.7 
4º-VSCB2.7.1 - Respecta e acepta as diferenzas 
individuais. 

Respecta e acepta as 
diferenzas individuais. 

   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 

VSC-B2.7 
4º-VSCB2.7.2 - Recoñece, identifica e expresa as 
calidades doutras persoas. 

Coñece as calidades das 
outras persoas. 

X X  
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
CSC 
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INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

VSC-B2.8 
4º-VSCB2.8.1 - . Forma parte activa das dinámicas 
do grupo. 

Forma parte do grupo. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B2.8 
4º-VSCB2.8.2 - Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no intercambio de 
afecto e a confianza mutua. 

Establece relacións 
baseadas no afecto e 
confianza mutua. 

X  X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais 

VSC-B3.1 
4º-VSCB3.1.1 - Desenvolve proxectos e resolve 
problemas en colaboración. 

Desenvolve proxectos.    

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.1 

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. 

Ten unha actitude aberta. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.2 
4º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición para ofrecer 
e recibir axuda para a aprendizaxe. 

Ten boa disposición para 
pedir e recibir axuda. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CAA 
CSIEE 
CSC 

VSC-B3.2 
4º-VSCB3.2.2 - Emprega axeitadamente estratexias 
de axuda entre iguais. 

Axuda aos demais. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CAA 
CSIEE 
CSC 

VSC-B3.2 
4º-VSCB3.2.3 - Respecta as regras durante o 
traballo en equipo. 

Respecta as regras do 
traballo en equipo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 

VSC-B3.2 
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 

VSC-B3.3 4º-VSCB3.3.1 - Percibe e verbaliza a necesidade Cumpre as normas de X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CCL 
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de que existan normas de convivencia nos 
diferentes espazos de interacción social 

convivencia. INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 

VSC-B3.3 
4º-VSCB3.3.2 - Participa na elaboración das 
normas da aula. 

Participa na elaboración das 
normas da aula. 

X   

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CCL 
CSC 
CSIEE 

VSC-B3.3 
4º-VSCB3.3.3 - Respecta as normas do centro 
escolar. 

Respecta as normas do 
centro. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 

VSC-B3.4 
4º-VSCB3.4.1 - Resolve os conflitos de modo 
construtivo, con axuda dunha persoa adulta. 

Resolve conflitos de modo 
construtivo. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.4 
4º-VSCB3.4.2 - Manexa a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos e intencións nas 
relacións interpersoais. 

Manexa a linguaxe positiva. X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCL 

VSC-B3.4 
4º-VSCB3.4.3 - Analiza as emocións, sentimentos e 
posibles pensamentos das partes en conflito. 

Analiza as partes dun 
conflito. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.5 
4º-VSCB3.5.1 - Argumenta a necesidade de 
protexer os dereitos básicos da infancia 

Argumenta a necesidade de 
protexer os dereitos da 
infancia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCL 

VSC-B3.5 
4º-VSCB3.5.2 - Xustifica a importancia de que 
todos os nenos e nenas reciban axuda. 

Da importancia a recibir 
axuda. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 

VSC-B3.5 
4º-VSCB3.5.3 - . Razoa as consecuencias da 
explotación infantil e a trata de nenos e nenas 

Coñece a explotación infantil 
e a trata de crianzas. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.6 
4º-VSCB3.6.1 - Expón verbalmente a correlación 
entre dereitos e deberes. 

Dereitos e deberes. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 

CSC 
CCL 
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(anecdotario). 

VSC-B3.6 
4º-VSCB3.6.2 - Razoa a valoración de situacións 
reais expostas en internet, en relación aos dereitos 
da infancia. 

Coñece as situacións 
expostas en internet en 
relación coa infancia. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCL CD 

VSC-B3.6 

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 

Diferencias na familia e 
comunidade escolar en 
función do sexo. 

 X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCEC 
CCL CD 
CMCT 
CSIEE 

VSC-B3.7 

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 

Igualdade de dereitos entre 
homes e mulleres. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCL 

VSC-B3.7 

4º-VSCB3.7.2 - Realiza traballos de libre creación 
investigando casos de falta de corresponsabilidade 
no coidado da familia presentados nos medios de 
comunicación. 

 Fai traballos de 
corresponsabilidade no 
coidado da familia. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CD CCL 
CCEC 
CSIEE 

VSC-B3.8 
4º-VSCB3.8.1 - Amosa interese pola natureza que 
o rodea e séntese parte integrante dela. 

ten interese pola natureza. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 

VSC-B3.8 
4º-VSCB3.8.2 - Razoa os motivos da conservación 
dos bens naturais. 

Razoa os motivos de 
conservación dos bens 
naturais. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CCL 

VSC-B3.8 
4º-VSCB3.8.3 - Propón iniciativas para participar no 
uso adecuado de bens naturais razoando os 
motivos. 

Ten iniciativas para coidar o 
medio natural. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.9 
4º-VSCB3.9.1 - Colabora en campañas escolares 
sobre a importancia do respecto das normas de 
educación viaria. 

Coñece as normas de 
educación viaria. 

X X X 

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
 

INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CSIEE 

VSC-B3.9 
4º-VSCB3.9.2 - Investiga sobre as principais 
causas dos accidentes de tráfico coa axuda das 
novas tecnoloxías. 

Investiga as causas dos 
accidentes de tráfico. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 
(anecdotario). 

CSC 
CD 
CAA 

VSC-B3.9 
4º-VSCB3.9.3 - Expón as consecuencias de 
diferentes accidentes de tráfico. 

Expón as consecuencias 
dos accidentes de tráfico. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro anecdótico 

CSC 
CCL 
CMCT 
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(anecdotario). CD 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO 

CURSO 2020 - 2021 

NIVEL 4º PRIMARIA ÁREA Educación Plástica (EP) 

 
 
 

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: Educación audiovisual 

EP-B1.1 

4º-EPB1.1.1 - Analiza, de maneira sinxela e utilizando a 
terminoloxía axeitada, imaxes fixas atendendo ao 
tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, 
planos, cores, luz, función, ... ). 

Analiza imaxes fixas. X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CCL 
CAA 

EP-B1.1 

4º-EPB1.1.2 - Elabora carteis con diversa información 
considerando os conceptos de tamaño, equilibrio, 
proporción e cor, e engadindo textos utilizando a 
tipografía máis axeitada á súa función. 

Elabora carteis de 
diferente tipografía. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CAA 
CCEC 

EP-B1.1 
4º-EPB1.1.3 - Secuencia unha historia en diferentes 
viñetas nas que incorpora imaxes e textos seguindo o 
patrón do cómic. 

Realiza cómics. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CCL 
CAA 

EP-B1.1 
4º-EPB1.1.4 - Interpreta e comenta, de forma oral e 
escrita, o contido das imaxes dunha obra artística 
concreta. 

Comenta de forma oral 
unha obra artística. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CCEC 
CSC 

EP-B1.2 
4º-EPB1.2.1 - Representa formas naturais e artificiais 
presentes no contexto, utilizando instrumentos, técnicas 
e materiais adecuados na súa obra persoal. 

Representa formas 
utilizando diversas 
técnicas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 

EP-B1.2 
4º-EPB1.2.2 - Clasifica texturas, formas e cores, 
atendendo a distintos criterios (similitude, diferenza, 

Clasifica texturas, 
formas e cores. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
CCEC 
CCL 
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tacto, dureza etc.) INSTRUMENTOS: Rexistro  

EP-B1.2 4º-EPB1.2.3 - Identifica a influencia dos fondos de cor. Identifica a cor. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 

EP-B1.2 
4º-EPB1.2.4 - Recoñece e interpreta de forma oral e 
escrita o contido das imaxes nunha obra artística. 

Interpreta unha obra 
artística de forma oral e 
escrita. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CCEC 
CSC 

EP-B1.2 
4º-EPB1.2.5 - Identifica as formas de representar a 
figura humana nas obras. 

Representa a figura 
humana. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CMCT 

EP-B1.3 
4º-EPB1.3.1 - Describe profesións relacionadas coas 
artes plásticas e visuais. 

Descubre profesións 
relacionadas coas artes 
plásticas e audiovisuais. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro). 

CCL 
CCEC 
CSC 

EP-B1.3 
4º-EPB1.3.2 - Procura información sobre artistas 
plásticos/as da propia cultura ou alleos, en relación coas 
características da súa obra. 

Identifica artistas 
plásticos. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CCEC 
CSC 
CD 
CAA 

EP-B1.3 
4º-EPB1.3.3 - Expresa as sensacións e as apreciacións 
persoais sobre as obras plásticas dun autor ou dunha 
autora cun criterio artístico 

Expresa os sentimentos 
ante unha obra 
plásticos. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CCEC 
CSIEE 
CD 

EP-B1.4 
4º-EPB1.4.1 - Interpreta e valora a información obtida de 
imaxes no contexto social, e elabora e comunica 
informacións básicas. 

Interpreta e valora a 
información das imaxes. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCL 
CAA 
CCEC 

EP-B1.4 
4º-EPB1.4.2 - Identifica a posición dos elementos 
plásticos tendo en conta técnicas espaciais. 

Identifica a posición dos 
elementos plásticos. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSC 
CMCT 

Bloque 2: Expresión artística 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.1 - Representa formas naturais e artificiais 
con diferentes formas, cores, texturas e materiais. 

Representa formas 
naturais. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro   

CCEC 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.2 - Consegue dar sensación de profundidade 
e volume ás súas creacións. 

Da profundidade e 
volume ás súas 
creacións. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 
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EP-B2.1 
4º-EPB2.1.3 - Utiliza as cores, as mesturas e a 
tonalidade con sentido estético, de forma cada vez máis 
autónoma. 

Utiliza as cores e 
mesturas. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.4 - Realiza unha obra con materiais téxtiles 
de refugo. 

Traballa con materiais 
de refugallo. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro   

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.5 - Experimenta con materiais e texturas para 
creacións orixinais, integrándoos de diferentes 
maneiras. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CAA 
CCEC 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.6 - Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas 
etc. para os debuxos usando liñas grosas, finas, 
sombras, manchas etc. 

Utiliza diversos 
materiais para debuxar. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.7 - Representa obxectos coa técnica da 
esfumaxe. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CCEC 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.8 - Utiliza e mestura técnicas (acuarela, 
témperas etc.) con finalidade estética. 

Utiliza técnicas 
diferentes con 
finalidade estética. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.9 - Identifica as formas en que está 
representada a figura humana nas obras plásticas. 

Identifica as formas da 
figura humana. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSC 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.10 - Representa imaxes usando diferentes 
características da cor. 

Representa imaxes con 
distintas cores. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.11 - Utiliza diferentes materiais e texturas 
(arxila, tecidos, papel etc.) para as súas creacións 
plásticas. 

Utiliza diferentes 
materiais para as súas 
creacións. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.1 
4º-EPB2.1.12 - Recorta, encarta e pega con precisión, 
con distintos materiais e texturas, creando formas 
tridimensionais. 

Fai collage. X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro   

CCEC 

EP-B2.2 
4º-EPB2.2.1 - Utiliza a cuadrícula como un elemento 
que estrutura o espazo gráfico. 

Usa a cuadrícula.   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro   

CCEC 
CMCT 

EP-B2.2 
4º-EPB2.2.2 - Traza formas xeométricas con precisión, 
coa axuda das ferramentas básicas (regra, escuadro e 
cartabón). 

Traza formas 
xeométricas coa axuda 
das ferramentas 
básicas. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro   

CCEC 
CMCT 
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EP-B2.2 
4º-EPB2.2.3 - Aplica nocións métricas e de perspectiva 
á construción de estruturas e á transformación do 
espazo. 

Aplica a prespectiva.   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro   

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.2 
4º-EPB2.2.4 - Realiza trazados con precisión utilizando 
ferramentas básicas. 

Realiza trazados con 
ferramentas básicas. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro   

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.2 
4º-EPB2.2.5 - Manexa e utiliza escalas e proporcións 
axeitadas para representar obxectos. 

Utiliza escalas.   X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.2 
4º-EPB2.2.6 - Realiza composicións plásticas con 
figuras xeométricas, apreciando o valor expresivo da 
cor. 

Realiza composicións 
con figuras 
xeométricas. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.2 
4º-EPB2.2.7 - Debuxa persoas e obxectos a través dun 
eixe de simetría. 

Debuxa a través dun 
eixe de simetría. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 

EP-B2.3 
4º-EPB2.3.1 - Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos 
para obter información sobre o contexto artístico e 
cultural para as súas producións. 

Coñece recursos 
tecnolóxicos  para as 
súas produccións. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CD 

EP-B2.3 
4º-EPB2.3.2 - Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos 
básicos para a elaboración das propias creacións. 

    
PROCEDEMENTOS: 

 
INSTRUMENTOS: 

CCEC 
CD 
CAA 

EP-B2.3 

4º-EPB2.3.3 - Procura imaxes en soporte dixital para as 
organizar e as transformar nunha produción propia 
(novela, historieta, cartel, mural, esquematización dunha 
lección da clase etc.). 

Procura imaxes para 
unha producción propia. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CD 
CAA 

EP-B2.3 
4º-EPB2.3.4 - Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para coñecer expresións artísticas e 
culturais dos pobos do mundo. 

Utiliza as tics para 
coñecer obras do 
mundo. 

  X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSC 
CCEC 
CD 

EP-B2.4 

4º-EPB2.4.1 - Organiza e planifica o seu propio proceso 
creativo partindo da idea, recollendo información 
bibliográfica, dos medios de comunicación ou da 
internet, desenvolvéndoa en esbozos e elixindo os que 
mellor se adecúan aos seus propósitos na obra final, 
sen utilizar elementos estereotipados, sendo capaz de 
compartir cos compañeiros e compañeiras o proceso e o 
produto final obtido. 

Planifica recollendo a 
información para a 
realización da súa 
obra , e compartilla 
coas súas compañeiras. 

 X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSIEE 
CAA 
CSC 
CCL 

EP-B2.4 4º-EPB2.4.2 - Elabora bosquexos e deseños para Elabora bosquexis e X X X PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. CSIEE 
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axustar o proceso de creación individual ou en grupo, e 
presenta os traballos con orde e limpeza. 

deseños para a cración 
da súa obra o en grupo 
e o fai con orde e 
limpeza. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CAA 
CCEC 

EP-B2.5 
4º-EPB2.5.1 - Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e 
usa de forma responsable e axeitada os materiais, os 
instrumentos e os espazos. 

Desenvolve hábitos de 
orde e limpeza. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSC 
CSIEE 

EP-B2.5 
4º-EPB2.5.2 - Presenta as tarefas con orde e limpeza, 
respectando as normas e as indicacións establecidas, e 
crea hábitos de traballo. 

Presenta as tarefas con 
orde e limpeza. 

X X X 
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CSC 
CSIEE 
CCEC 
CAA 

EP-B2.5 
4º-EPB2.5.3 - Selecciona e utiliza as materias de forma 
apropiada e responsable, segundo as súas posibilidades 
plásticas e os resultados marcados. 

Selecciona e utiliza os 
materiais axeitados e 
con responsabilidade. 

X   
PROCEDEMENTOS: Observación sistemática. 

 
INSTRUMENTOS: Rexistro  

CCEC 
CSIEE 
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Criterios Metodolóxicos 

A finalidade da Educación Primaria, segundo a LOMCE, é facilitar aos alumnos/as as aprendizaxes da expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura, o 

cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, e o hábito de convivencia así como os de estudo e traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, 

co fin de garantir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da Educación Secundaria Obrigatoria. 

A acción educativa en esta etapa, di a lei, que procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de 

traballo. 

Así mesmo, o D 105/2014, polo que se establece o currículo de Educación Primaria na comunidade autónoma de Galicia establece entre os principios 

metodolóxicos que o tempo de lectura non debe ser inferior a 30 minutos. 

“A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de 

comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en todo tipo de soportes e formatos. Co fin de fomentar o hábito da lectura os centros organizarán a súa 

práctica docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de lectura, non inferior a trinta minutos.” 

Consideramos que a lectura é un factor esencial do enriquecemento intelectual e constitúe unha actividade clave na educación por ser un dos principais 

instrumentos de aprendizaxe, e o dominio desta abre as portas a novos coñecementos. Unha deficiente aprendizaxe lectora e unha mala comprensión do lido 

abocan aos alumnos ao fracaso escolar e persoal. Por iso, a comprensión lectora, ademais de ser un instrumento de aprendizaxe, é un requisito indispensable para 

que o alumno sinta gusto pola lectura. 

A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será impulsados, non 

só desde a área de Lingua Castelá e Literatura, senón a través das actividades específicas de todas as áreas. As sesións de lectura non deben orientarse, pois, 

como unha continuación da clase de Lingua Castelá e Literatura, senón tamén como a posta en práctica das súas ensinanzas e han de servir para avaliar o nivel de 

comprensión lectora do alumno. 

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e intereses do lector. Lese para obter información, para aprender, para 

comunicarse, para divertirse, para vivir outras realidades. Todas estas finalidades da lectura deberán terse en conta á hora de traballar na aula, e deberán 

desenvolverse estratexias que lle faciliten ao alumno a súa consecución. 

Os obxectivos de que se pretende lograr son os seguintes: 

a)  Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 

5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
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b)  Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do currículo. 

c)  Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 

d)  Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de goce persoal. 

e)  Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica ante as manifestacións do contorno. 

d)  Usar a biblioteca para a busca de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer. 

 

É fundamental que o docente logre transmitir aos seus alumnos o seu entusiasmo para lograr facer lectores capaces e motivados. 

De entre os moitos textos que se poden empregar para a lectura, o conto ocupa un lugar importante na formación literaria dos alumnos de Educación Primaria. Os 

contos, polo seu contido, a súa estrutura e o seu vocabulario, son un instrumento fundamental para o desenvolvemento das habilidades lingüísticas, pois cando o 

neno os escoita ou os le aprópiase do seu vocabulario e das súas estruturas lingüísticas e ponas en práctica noutras situacións. 

É moi importante a elección dos textos cos que se vai traballar. Estes han de ser motivadores e axeitados ao nivel dos lectores. Traballarase a identificación da 

estrutura dos diferentes textos, as ideas principais e secundarias, o sentido dos distintos parágrafos e as relacións que entre eles se establecen. 

O profesorado elixiremos os textos en función dos seguintes criterios: 

-  Grao de maduración do proceso lector. 

-  Elección de temas atractivos e interesantes para os alumnos. 

-  Aumento da dificultade dos textos ao longo do curso. 

-  Textos variados en canto a contidos e de diferentes xéneros literarios. 

-  Elección do tipo de letra axeitada aos distintos niveis. 

-  Ilustracións atractivas e motivadoras. 

 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión lectora, xa que, a través dela, se estimula a recreación de sentimentos e de 

sensacións, ao mesmo tempo que serve como vehículo de ideas. A automatización dun bo ton, unha correcta pronunciación e unha axeitada velocidade lectora son 

imprescindibles para que o lector poida consolidar a comprensión lectora 

Porén, continuando co que se viña facendo en anos anteriores, e seguindo a normativa vixente, establecemos un tempo de lectura diaria de trinta minutos que 

figura no horario, ou ben, antes ou despois do recreo, no que alternaremos tempos de lectura silenciosa, en voz alta, distintos tipos de textos,.... 
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Así mesmo, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse as actividades relativas á promoción e práctica da comprensión lectora prevista nos 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación, e ao grao de adquisición das competencias básicas correspondentes a cada unha das áreas do currículo, e que 

favoreza a súa práctica diaria por todo o profesorado en todas as áreas dun modo eficaz. 

 

Ademais do tempo que usan no recreo, na biblioteca, participando nas distintas actividades que esta propón, reforzamos a biblioteca de aula con libros aportados 

polo alumnado que se lle devolverán ao final do curso, co obxectivo de aumentar a oferta de lecturas nas  dúas linguas cooficiais. 

Tamén establecemos a  lectura dun libro en galego e outro en castelán de xeito obrigatorio. 

Como continuación de cursos anteriores, continuaremos desenvolvendo  proxectos de aula que partirán do plan lector e a realización de actividades teatrais que 

axuden a reforzar a expresión oral do alumnado. 

Así mesmo, despois de detectar dificultades na aplicación das normas ortográficas básicas, acordamos dedicarlle un tempo semanal á mellora da ortografía, tanto 

en galego coma en castelán. 

 

5.2. Principios metodolóxicos 

Os principios nos que  baseamos nosa proposta son os seguintes: 

 

a. Desde a perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento: 

-  Non todos coñecemos igual en todo momento. 

-  En cada momento hai influencias sobre o coñecemento que proveñen das experiencias previas e das situacións novas. 

-  O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as situacións novas; polo que, máis que transmitirse, constrúese mediante a práctica, 

co cal se pon de relevo o seu carácter construtivista, social e interactivo. 

-  Calquera coñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e presentacións, que poden ser todos obxectivos. Ensinar/aprender supón contrastar 

perspectivas, enriquecer esquemas conceptuais con novas contribucións por parte de todos, superar as lagoas e emendar os erros. 

-  O ensino debe buscar interaccións cada vez máis ricas e significativas entre os elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais, etc.), 

mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e especiais) e situacións ou feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese, etc.). 

 

b. Desde a perspectiva psicolóxica: 

a)Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. 

-  Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral. 
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-  Do seu nivel de competencia cognitiva e meta cognitiva. 

-  Dos coñecementos previamente construídos. 

b)  Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas. 

-  Diagnosticando os coñecementos previos que posúe. 

- Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e aprender. O alumnado, co que sabe e grazas á como o profesor lle presentan a 

información, reorganiza o seu coñecemento entrando en novas dimensións, transferindo ese coñecemento a outras situacións, descubrindo principios e procesos 

que o explican, mellorando a capacidade organizativa para outras experiencias, ideas, valores e procesos de pensamento que adquire dentro e fóra da aula. 

c)  Favorecer a aprendizaxe autónoma. 

- Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza procesual que asegure que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si 

mesmos, aprendendo a aprender, adquirindo estratexias cognitivas e meta cognitivas que favorezan asentamento dunha boa memoria comprensiva. Modelo que, 

partindo do establecemento de redes conceptuais que permitan representar a estrutura da materia de xeito sinxelo e claro, das cales se poidan formar os 

esquemas conceptuais e cognitivos, permita a xeración de mapas cognitivos que establezan relacións entre os distintos contidos e faciliten a percepción da súa 

estrutura ao dar resposta aos tres interrogantes que a ciencia se fai: que (descrición) e os seus detalles (cales, como, onde e cando), por que (explicación) e para 

que (intervención). 

 

 

-  Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecemento dos alumnos e das alumnas, desde o saber cotián ata o saber científico. 

 

 

d)  Potenciar a actividade. 

-  Facilitando a reflexión á hora da acción. 

- Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que aínda non son capaces de realizar sos, pero si coa axuda conveniente. 

 

c. Desde a perspectiva pedagóxica: 

a)  Partir da avaliación inicial, específica e global. 

-  Das súas aptitudes e actitudes. 

-  Das súas necesidades e intereses. 

-  Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas 
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b)  Motivar axeitadamente. 

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

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

- Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, especialmente a través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado como do 

propio alumnado. 

c)  Analizar os esquemas previos de coñecemento. 

-  Asegurando que se posúen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova aprendizaxe. 

-  Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles. 

d)  Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos. 

-  Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe seguir (currículo implícito ou latente). 

-  Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria. 

-  Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e os novos. 

-  Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma apropiada (redes, esquemas e mapas). 

-  Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicándoas e transferíndoas a outras situacións ou contidos diferentes. 

-  Tendo moi en conta os coñecementos de cada materia, respectando a súa estrutura epistemolóxica, a súa lóxica interna específica e os avances do momento. 

 

Especificamente, estes principios deben facilitar: 

a)  A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial dos alumnos e das alumnas, atendendo ás súas diferenzas individuais e partindo do próximo para 

chegar ao afastado. Esta atención á diversidade requirirá a elaboración de programas específicos que asuman a función compensadora que pretende a Educación 

Primaria. 

b)  A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de pensar e obrar. 

c)  Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a motivación necesaria para espertar, manter e incrementar o interese do 

alumnado. 

d)  O progreso do xeral ao particular, de forma cíclica, en función do pensamento globalizado do alumno e da alumna, integrando as áreas coa formulación de 

contidos conceptuais, procedementais e actitudinais comúns, tendo en conta a transversabilidade do currículo. 

e)  A adaptación da acción educativa ás diferenzas persoais (capacidade, intereses e ritmo de aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral e autónomo. 
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f )  O espírito de grupo co exercicio da participación e a cooperación, practicando a aprendizaxe grupal, a interacción e a interrelación de iguais e de discentes e 

docente. 

g)  A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as metas e os medios que se utilizan para acadalas. 

h)  A actividade constante do alumno e da alumna, xa que se entende como ferramenta básica da aprendizaxe autorregulada 

 

i )  A flexibilidade adecuada nas diversas situacións de aprendizaxe, tanto na selección da metodoloxía máis aconsellable en cada caso como nos aspectos 

organizativos espazo-temporais. 

l )  A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior e do reforzo daquel que permita enlazar os organizadores previos co novo 

coñecemento que se debe adquirir. 

m) O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xa que regula o paso da heteronomía á autonomía persoal e social. 

n) A creatividade de alumnos e de alumnas e de docentes, como forma diversificada e enriquecedora de comunicación. 

ñ)  O tránsito desde a formación de conceptos e a aplicación de procedementos á construción de hábitos e á definición de actitudes, que culmine a consolidación 

de valores e o respecto polas normas. 

o)  O contacto escola-familia como marco afectivo-efectivo de relacións e, por extensión, de toda a comunidade educativa. 

5.3. Agrupamento dos alumnos 

O agrupamento dos alumnos é unha esixencia da diversidade e un indicador da autonomía do centro, e ten como finalidade garantir que todos os alumnos 

aprendan e consigan os obxectivos educativos marcados. 

A diversidade de agrupamentos proporciona unha mellor explotación das actividades escolares e constitúe un instrumento de adecuación metodolóxica ás 

necesidades dos alumnos. 

 

O agrupamento de alumnos non ten porque limitarse a un único modelo, xa que supón limitar o potencial enriquecedor do proceso educativo. Establecer diferentes 

agrupamentos facilita a aprendizaxe entre iguais, a cooperación e o traballo colaborativo, a cohesión do grupo, o traballo por proxectos, a atención á diversidade, a 

pertenza ao centro, a mediación en conflitos e a relación co contorno e cos servizos da comunidade. Segundo as características e necesidades do alumnado, e 

segundo a natureza disciplinar da actividade ou área, os tipos de agrupamentos máis empregados son: 

-  Aula ou gran grupo.     

-  Pequeno grupo.  

-  Talleres. 

-  Equipos de traballo cooperativo.   
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5.4.  Organización dos espazos 

Desde unha perspectiva de etapa, o contido das decisións relativas á organización do espazo pode referirse a: 

- Espazos propios do grupo (aula). Cada titor organizará o espazo na súa aula como crea conveniente para o desenvolvemento da actividade lectiva; será 

conveniente ter en conta variables como idade e agrupamento de alumnos, mobiliario, iluminación, temperatura, materiais existentes na aula, etc. Se nunha aula 

imparten actividades lectivas outros mestres ademais do titor, han de preocuparse, ao concluír a clase, de que material e espazos se encontren na distribución 

planificada por este. 

- Espazos compartidos polos alumnos. Os alumnos de Primaria comparten espazos con alumnos de outras etapas educativas dentro do centro e, asemade, 

utilizan habitualmente outros espazos, tanto interiores do centro educativo como exteriores. Algúns destes espazos son os seguintes: 

 

Biblioteca. 

Patio. 
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5.5.  Organización dos tempos 

As previsións de traballo na aula e no centro escolar deben axustarse realmente ao tempo dispoñible. Por iso, é preciso realizar unha temporalización que 

inclúa a elaboración dun horario xeral, co correspondente desenvolvemento das áreas, e dun horario de actividade docente, no que se terán en conta as 

restantes actividades organizativas do centro. 

 

5.6 Formación non presencial  
 
No caso que se teña que impartir de forma íntegra o ensino en modalidade non presencial, aseguraranse os procesos educativos que garanten o 

acompañamento do alumnado no proceso de ensino virtual e aprendizaxe: 
 
 
Medio de información e comunicación  Videoconferencia Webex Cisco 

ABALAR móbil 
Teléfono.Enderezo electrónico das familias. 
Manterase contacto de forma activa co alumnado e as familias, co fin de detectar as dificultades que poidan existir, 
tendo en conta a atención ás mesmas. 

Recursos didácticos 1.Libros de texto virtuais 
2. Fichas en word e pdf sobre temas das materias. 
3.Libros de lecturas. 
4.Blog da Bibliote e Blog de Normalización Lingüística 
5.Videos titoriais 
6.Rexistro de tarefas 
7.Plantillas de autocorrección. 
8.Cuestionarios. 
9.Links educativos 

Ferramentas dixitais e plataforma Reunións virtuais en Webex Cisco 

Estilos de aprendizaxe Motivación e descubremento na búsqueda de información virtual e uso de dispositivos electrónicos  
FLEXIBILIDADE DE TEMPO E ESPAZO:Posibilidade dun aprendizaxe que segue o ritmo individual de cada 
alumno para levar a cabo as tarefas. 
MULTIFUNCIONALIDADE: Pódense levar a cabo múltiples tarefas interactivas usando entornos virtuais. 
COOPERATIVO nun entorno virtual onde compartir información entre alumnado e profesor.  

Temporalización das tarefas propostas Seguirase o horario habitual, cun 60% de ensino por videoconferencia e un 40% para a realización de tarefas 
As actividades propostas Terán un carcter similar as presenciais, epoden adaptarse tanto aos distintos tipos de 
aprendizaxe como ás dificultades que poidan xurdir por falta de medios, dificultades de aprendizaxe ou de 
acompañamento. 
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6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para desenvolver a presente programación empregaremos libros dixitais e outros materiais de apoio. 

 

 

 

Material de aula Libros de texto.Diccionarios.Libros de consulta de diversa temática. 

 

De soporte para o 

profesorado 

Documentos que archivan datos e informaciones: control de asistencia a 

clase, caderno de avaliación, escalas de observación, rexistro personal del 

alumnado, ... 

Documentos que trasmiten información: boletín de información aos  pais, 

informes médicos, comunicacións do profesorado, autorizacións,... 

Audiovisual e 

informático 

Aparatos audiovisuais: radio-CD, ordenador e proxector de pantalla. 

Soportes audiovisuais: videos, CDs, powerpoints... 

Recursos informáticos: Ordenadores . Programas informáticos educativos, 

internet,  uso de emails, 
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7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

 
Os criterios de cualificación que se terán en conta son os seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Análise de probas (70%): valoraranse probas orais e escritas sobre os contidos a tratar en cada materia, sendo sempre as mesmas nos tres grupos. 

Na corrección das probas escritas terase en conta a claridade e exactitude na expresión  e a ortografía podendo variar a nota final do control. 

 Traballo diario (15%): valorarase a implicación nas tarefas diarias que se leven a cabo tanto dentro do centro como fora, tendo en conta os seguintes 

criterios: 

o Remata os traballos na aula. 

o Participa activamente na clase. 

o Ten orde e limpeza nas tarefas. 

o Remata os traballos pendentes. 

 

70%15 %

15 %
Probas escritas ou orais

Actitude

Traballos
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 Actitude (15%): valorarase o comportamento do alumnado dentro e fora da aula, a capacidade para convivir cos compañeiros e compañeiras e a 

actitude fronte as tarefas escolares. Terase especialmente en conta: 

o Amosa respecto polos compañeiros e compañeiras, mestres e mestras e persoal non docente do centro. 

o Amosa respecto cara a diversidade funcional. 

o Coida o material e o mobiliario do centro. 

o Practica a resolución pacífica de conflitos. 

 
A normativa vixente é clara no referente á promoción:” O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou 

os obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De 

non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros 

docentes de acordo co que estableza a consellería competente en materia educativa”. 

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

dificultades de aprendizaxe do alumno. Para considerar a promoción do alumnado teranse en conta os mínimos do curso, que son aqueles estándares de 

aprendizaxe considerados esenciais e imprescindibles e que, polo tanto, teñen un maior peso na cualificación final. 

 

PROMOCIONARAN: 

a) Todos os alumnos que superen os estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles planeados en todas as áreas e teñan alcanzado o grao suficiente 

de desenvolvemento nas Competencias Clave e nos obxectivos de etapa ao finalizar o curso. 

b) Todos aqueles alumnos que permaneceron un ano máis no mesmo curso ou nun curso anterior. 

 

NON PROMOCIONARÁN: 

a) Os alumnos que non superen os estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles nas áreas do currículo , descritas a continuación 

Para a promoción do nivel teremos en conta ademais: 

1- O grao de madurez do alumno que se concretará en : 

a. Hábitos básicos de traballo e estudio 

b. Autonomía no traballo 

c. Actitude e esforzo 

d. Capacidade de superación das dificultades 

2- Que as aprendizaxes non conseguidas permitan seguir con aproveitamento o seguinte nivel. 
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Criterios mínimos esixibles 4º de EP 
 

                   MATEMÁTICAS 
 
1. Saber leer y escribir números hasta siete  cifras. 

2. Descomponer números naturales en las  órdenes de unidades. 

3. Comparar y ordenar números. 

4. Escribir el anterior y el posterior 

5. Sumar y restar correctamente. 

6. Multiplicar por dos cifras y la unidade seguida de ceros. 

7. Realizar divisiones de ata dúas cifras. 

8. Plantear y resolver problemas . 

9. Utilizar las TIC como herramientas de aprendizaje . 

10. Identificar los términos de una  fracción. 

11. Resolver operaciones con fracciones de igual denominador. 

12. Saber leer y escribir números decimales de hasta 2 cifras decimales. 

13. Sumar y  restar números decimales. 

14. Contar monedas y  billetes. 

15. Operar con precios. 

16. Expresar la hora en  relojes analógicos y digitales. 

 17. Resolver problemas cotidianos s relacionados con la medida de tiempo y de dinero. 

18. Utilizar instrumentos de medida. 

19. Resolver operaciones con medidas de longitud, capacidad y  masa. 

20. Clasificar ángulos segun la amplitud. 

21. Distinguir  rectas paralelas, secantes y perpendiculares. 

22. Distinguir  polígonos e identificar sus elementos. 

23. Reconocer y diferenciar los distintos cuerpos geométricos. 
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CIENCIAS NATURAIS 

 

1. Analiza as características estruturais das plantas, identificando e describindo as súas funcións coas súas partes correspondentes. 

2. Explica o proceso de alimentación das plantas, identificando as substancias que necesitan na súa nutrición. 

3. Identifica os órganos reprodutores das plantas, describindo as partes da flor, o froito e as súas funcións. 

4. Identifica as características comúns e diferenciais entre distintos tipos de animais. 

5. Identifica, describe e clasifica animais invertebrados utilizando diversos medios e recursos. 

6. Identifica e describe as características dos vertebrados, clasificándoos nos grupos aos que pertencen. 

7. Relaciona os sentidos e os seus órganos, describindo as partes destes. 

8. Identifica, enumera e describe os principais ósos, músculos e articulacións. 

9. Explica as funcións vitais indicando os aparellos que interveñen e  a función que realizan. 

10. Diferencia entre alimentos e nutrientes, identificando os grupos de nutrientes. 

11. Describe en que consiste o proceso da dixestión, e os órganos do aparato dixestivo, explicando a situación e función de cada un deles. 

12. Explica en que consisten os procesos de respiración, circulación e excreción e os órganos de cada un. 

13. Distingue alimentos saudables, identificando os tipos de nutrientes e as súas propiedades en diferentes exemplos de alimentos. 

14. Enumera prácticas saudables para unha alimentación saudable e coidadosa co propio corpo. 

15. Identifica, enumera e clasifica materiais segundo os seus usos e propiedades. 

16. Clasifica mesturas homoxéneas e heteroxéneas, indicando os principais métodos de separación destas. 

17. Explica a utilidade de diferentes máquinas e ordena tipos de máquinas en base a criterios establecidos. 

18. Identifica e relaciona diversos tipos de enerxía e os seus efectos, diferenciando entre fontes de enerxía renovables e non renovables. 

19. Elabora resumos e esquemas, presenta argumentos razoados sobre as súas observacións. 
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               CIENCIAS SOCIAIS 

 

1. Define correctamente algúns dos elementos que compoñen o sistema solar. 

2. Coñece e describe o movemento de rotación e translación. 

3. Nomea as fases lunares. 

4. Identifica e describe as capas da Terra. 

5. Recoñece os principais elementos da Terra representados nun globo terráqueo. 

6. Realiza actividades a partir de fontes de información como imaxes e textos. 

7. Define o tempo atmosférico. 

8. Recoñece como é o tempo no seu territorio. 

9. Recoñece e diferencia as estacións do ano. 

10. Valora a influencia do clima na vida das persoas. 

11. Interpreta sinxelos mapas sobre predición do tempo. 

12. Identifica e define as capas da atmosfera. 

13. identifica masas e cursos de auga continentais. 

14. Realiza as actividades sobre as partes dos ríos e describe as súas características. 

15. Coñece as diferencias entre rochas e minerais. 

16. Fai traballos e actividades para definir o relevo e nomear os elementos que o forman. 

17. Sitúa en mapas os ríos españois e as súas vertentes. 

18. Identifica os diferentes tipos de paisaxes que se dan en España. 

19. Identificas profesións dos sectores primario, secundario e servizos, así como a relación coa súa localización xenérica. 

20. Pon en práctica as normas de seguridade viaria como peón, e coñece algunhas das relacionadas cos vehículos. 

21. Define a Prehistoria e coñece as idades da Historia. 

22. Explica e valora a importancia dos grandes descubrimentos da humanidade. 

23. Identifica os trazos da civilización romana. 

24.  Explica as achegas culturais da presenza romana na Península. 
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     LENGUA CASTELLANA / LINGUA GALEGA 

 

1. Lee y comprende diferentes tipos de textos. 

2. Utiliza la lengua para expresar opiniones y experiencias. 

3. Responde de forma correcta preguntas sobre un texto. 

4. Comprende un cuento e identifica su estructura. 

5. Identifica y usa sinónimos y antónimos. 

6. Reconoce las siguientes categorías gramaticales: sustantivo, verbo, adjetivo,      determinantes y pronombres. 

7. Forma palabras derivadas utilizando los sufijos correspondientes . 

8. Reconoce palabras compuestas y de qué palabras se forma. 

9. Forma nuevas palabras utilizando prefijos como: in- , im-, des- pre- re-. 

10. Reconoce palabras homófonas. 

11. Identifica las palabras según su acentuación. 

12. Utiliza los distintos signos de puntuación. 

13. Memorizar y recitar poemas adecuados a su edad, cuidando el ritmo y entonación. 

14. Identifica y utiliza correctamente los tiempos verbales. 

15. Se expresa oralmente de forma adecuada y correcta respectando las normas de   cortesía. 

16. Realiza dictados correctamente. 

17. Relatar acontecimientos de manera secuenciada y ordenada. 

18. Explicar procesos sencillos (juegos, experimentos...) y transmitir experiencias personales. 

19. Resumir oralmente textos sencillos, escuchando y manteniendo un orden en su exposición. 

20. Leer textos atendiendo a una adecuada precisión, expresividad y velocidad. 

21. Reconocer la idea principal de un texto. 

22. Realizar descripciones (físicas y, cuando corresponda, de carácter) de personas, de animales y de objetos (forma, color, tamaño, sabor y tacto) con 

un vocabulario adecuado. 

23. Utilizar el diccionario para conocer los distintos significados de palabras desconocidas presentes en un texto, seleccionando, de las definiciones 

dadas en el diccionario, el significado más adecuado al contexto. 

24. Aplicar correctamente las reglas ortográficas aprendidas: hue/hie, -bir, ger/gir, br/bl, ll/y, r/rr, c/qu/z, d/z, - ivo, -aba, palabras terminadas en –y. 

25. Elabora textos de distintos tipos: cuento, poesía, cómi 
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8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

Tendo en conta que a metodoloxía se debe adaptar ás necesidades do alumnado, a programación non debe verse como un documento pechado, senón que 

iremos modificándoa en función das necesidades que se detecten e dos tempos. Porén adaptarémola en función da avaliación inicial e dos centros de 

interese que xurdan ao longo do curso. Así mesmo revisarémola de novo ao final de cada unidade para ver se se cumpriron os obxectivos. 

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso ao 

finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e 

establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

  

Programación Didáctica Óptima Boa Mellorable Mala 

INDICADORES DE LOGRO:     

A adecuación dos obxectivos didácticos ás 
características e necesidades do alumnado foi: 

    

A adecuación dos contidos ás características e 
necesidades do alumnado foi: 

    

A adecuación dos estándares de aprendizaxe 
ás características e necesidades do alumnado 

foi: 

    

As aprendizaxes conseguidas polo alumnado 
foron: 

    

As medidas ordinarias de atención á 
diversidade dentro da aula foron: 

    

As medidas de atención á diversidade para o 
alumnado con graves dificultades foron: 

    

A programación didáctica e o seu 
desenvolvemento foi: 

    

A organización da aula para desenvolver a  
programación foi: 

    

O aproveitamento dos recursos dispoñibles no     
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centro e no entorno para desenvolver a 
programación foi: 

Os procedimientos de avaliación do alumnado 
foron: 

    

A coordinación do profesorado de cada nivel foi:     

A coordinación do profesorado entre os 
diferentes niveis foi: 

    

 
 

Avaliación da práctica educativa 
 

 
 

INDICADORES DE LOGRO:  

Organización da aula e aproveitamento dos recursos do centro. Valoración 

1.- A organización da aula favorece os distintos ritmos de aprendizaxe. -1-2-3-4-5- 

2.- Os agrupamientos de alumnos/as en clase adaptanse ás necesidades das tarefas a 
realizar. 

-1-2-3-4-5- 

3.- O entorno da aula facilita a integración de tódolos alumnos/as no grupo. -1-2-3-4-5- 

4.- O centro dispón de recursos suficientes para o desenvolvemento da labor docente. -1-2-3-4-5- 

5.- A organización dos distintos rincóns da aula facilita o traballo dos  alumnos/as con 
suficiente autonomía. 

-1-2-3-4-5- 

6.- A distribución dos tempos facilita o traballo para os alumnos/as con dificultades na 
aprendizaxe. 

-1-2-3-4-5- 

7.-  A distribución dos tempos facilita o traballo para os alumnos/as con altas 
capacidades. 

-1-2-3-4-5- 

8.- Utilízanse adecuadamente as tecnologías da información e comunicación na aula. -1-2-3-4-5- 

Valora globalmente este apartado. -1-2-3-4-5- 
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Observacións e propostas de mellora: 

 

 

 

 
 

9.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 
CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 

 Durante a primeira semana de curso realizaranse actividades de repaso que permitirán valorar o nivel xeral que presenta o alumnado 

nesta área. 

 Na primeira quincena do curso realizarase una proba escrita de avaliación inicial sobre os contidos mínimos esixidos no curso 

anterior. 

 Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas: a través do análise de producións tanto orais como escritas. 

Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza: a través de intercambios orais e empregando unha proba tipo test como instrumento de avaliación. 
 

Isto servirá de referencia como punto de partida para o desenvolvemento do currículo. As medidas a tomar son prestar especial reforzo 

ao bloque/s que presenten unha maior dificultade, así como reforzar ao alumnado que presente dificultades 
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

A atención á diversidade supón un concepto amplo de acción educativa que intenta dar resposta ás dificultades de aprendizaxe, ás discapacidades 

sensoriais, físicas, psíquicas e sociais, aos grupos de risco, ás minorías étnicas, ao alumnado superdotado, aos inmigrantes, ao alumnado con intereses 

especiais e a calquera outra necesidade educativa diferenciada e especializada. 

A diversidade é unha realidade facilmente observable, e a súa adecuada atención é un dos piares básicos no que se fundamenta o sistema educativo. Cada 

alumno e cada alumna teñen unha ampla gama de necesidades educativas, debidas á presenza de múltiples factores persoais e sociais (xénero, idade, 

etapa de desenvolvemento madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaxe, expectativas, procedencia socioeconómica e cultural, orixe étnica, etc.), 

que deben ser satisfeitas. En consecuencia, todo centro ten que estar en condicións de: 

 

1.º Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna. 

2.º Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia. 

3.º Adoptar una metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade. 

4.º Partir dunha avaliación inicial do alumnado en cada núcleo de aprendizaxe que permita detectar os seus coñecementos previos, para facilitar a 

significatividade dos novos contidos que se deben aprender. 

 

Como consecuencia da obrigatoriedade do ensino, xorde a escola comprensiva, que ofrece un mesmo currículo básico para todos os alumnos e todas as 

alumnas e minimiza as súas diferenzas a través do principio de igualdade de oportunidades, co fin de compensar así as desigualdades sociais. Ademais, 

suscítase como proporcionar unha resposta educativa axeitada a un colectivo de estudantes con necesidades de formación moi diversas, escolarizados 

dentro dun mesmo centro educativo e cun currículo, en parte, común. 

 

A nosa proposta trata de promover a escola comprensiva mediante as seguintes estratexias: 

 

Terase en conta a atención á diversidade de niveis, estilos e ritmos de aprendizaxe, de intereses e capacidades dos alumnos: 

 

• PROFUNDIZACIÓN e REFORZO:  Fichas fotocopiables con actividades de menor e maior dificultade por su resolución. Fichas de comprensión 

lectora, Fichas de ampliación de cada unidade. 
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• COMPETENCIAS e INTELIXENCIAS MÚLTIPLES: Contémplase a diversidade de estilos cognitivos e de intelixencias en aprendizaxes coa lectura, 

co movemento, coa representación plástica, coa dramatización...  

• ACTIVIDADES MULTINIVEL: Posibilita que os alumnos atopen, respecto ao desenvolvemento dun contido, actividades que se axustan ao seu nivel 

de competencia curricular, aos seus intereses, habilidades e motivacións.  

• ENSINO TITORADO . 
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11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

 

A actual lexislación educativa, máis concretamente o decreto do curriculo de primaria para Galicia, establece no seu artigo 11 a importancia de traballar 

diferentes contidos que se consideran transversais pola súa importancia. Son aspectos que se deberán traballar dende todas as áreas de coñecemento. 

Estes elementos transversais son os seguintes: 

 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
IS

 

Comprensión lectora 

Expresión oral e escrita 

Comunicación audiovisual 

Tecnoloxías da información e a comunicación 

Emprendemento 

Educación cívica e constitucional 

Calidade, equidade e inclusión educativa 

Igualdade entre homes y mulleres, prevención violencia xénero, igualdade de trato, e non discriminación 

Resolución pacífica conflitos, liberdade, xustiza,igualdade, pluralismo, paz, dereitos humanos 

Prevención violencia xénero, terrorismo, racismo, homofobia, holocausto xudeo 

Discriminación sexista, por orientación sexual 

Desenvolvemento sostible e medio ambiente 

Riscos de explotación e abuso sexual 

Riscos derivados do mal uso das TICs 

Protección ante urxencias e catástrofes 

Espíritu emprendedor 

Seguridade vial 

Práctica de deporte e exercicio (vida activa e saudable) 
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12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

Durante o curso 2021/2022 as actividades complementarias  e extraescolares quedan suxeitas á situación sanitaria  COVID-19. 

As distintas conmemoracións recollidas no candelario escolar (como poden ser: Magosto, Festival de Nadal; Conmemoración do Día da Paz; Festa do 

Entroido..) realizarase a nivel de aula. 

Quedan abertas aos cambios que poidan xurdir durante o curso con respecto á situación sanitaria. 

A elección das actividades complementarias e extraescolares valorarase segundo a súa adecuación ao currículo e sobre centros de interese que xurdan 

durante o curso. Preferiblemente serán levadas a  cabo nunha contorna  próxima e respectando as medidas de seguridade. 

No primeiro trimestre, iremos vendo como se desenrola a situación sanitaria; no segundo e terceiro trimestre, se a situación o permite, decidiremos unha ou 

dúas saídas por trimestre que consideremos adecuadas. 

 

Con respecto ás actividades complementarias, seguirase as datas indicadas pola orden de calendario escolar do curso académico 2021/2022. 

Reflexionaremos sobre catro cuestións ao fin de mellorar a proposta nos vindeiros cursos: 

1. Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

2. Como resultaron as actividades? 

3. Cales gustaron máis? 

4. Que propostas de mellora podemos sinalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
CPI do Feal -  CURSO 2021/2022 

      páxina 88 

 

 

 

Contribución ao plan TIC: o uso das TIC queda suficientemente xustificado pola súa prescrición en todas as disposicións legais, senón por consideralas como elemento 

imprescindible nos tempos en que vivimos. Empregaremos as TIC como fonte de información para obter recursos, pero tamén como contido tecnolóxico en si mesmo. 

Fomentaremos un uso crítico e seguro das tecnoloxías, potenciando a creatividade e o seu uso como recurso inestimable no noso desenvolvemento como persoas que viven 

na era tecnolóxica. 

Contribución ao plan de convivencia: en cuarto de primaria os valores positivos para unha boa convivencia son esencias, polo que traballaremos dende a 

aula o respecto polos demais así como a resolución pacífica de conflitos será un dos obxectivos primordiais deste curso. 

 

Contribución ao proxecto lector: 

 

O proxecto lector anual do centro aplicarémolo en 4º de Educación Primaria, na procura da consecución dos seguintes obxectivos: 

 Incrementar a competencia lingüística nas dúas linguas de uso. 

 Reforzar as destrezas básicas de lecto-escritura. 

 Crear e consolidar hábitos lectores nos alumnos. 

 Mellorar a competencia na escritura literaria. 

 Procurar tempos e espazos para a lectura e a escritura como fontes de pracer. 

 Dinamizar a Biblioteca de aula e de centro. 

 Mellorar os índices lectores dos alumnos. 

 Garantir un tempo de lectura en todas as áreas e materias. 

 Potenciar a valoración das competencias lingüísticas en disciplinas non especificamente lingüísticas 

 Mellorar a rendibilidade lectora dos tempos non lectivos e o tempo de ocio. 

 Promover ou incrementar o tempo de lectura na casa. 

 
13.- APLICACIÓN DOS PLANS E PROXECTOS DE CENTRO 
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 Sensibilizar as familias na importancia que ten o hábito lector na educación do seu fillo, 

 

 Propiciar a interacción entre o instituto e outras institucións da cidade que 

 propicien as actividades lectoras dos alumnos: Concello, bibliotecas, outros centros escolares,... 

 Facilitar que o profesorado participe voluntariamente na animación á lectur 

 

 Dende o cuarto curso de educación primaria traballaremos a prol deste obxectivo, tanto en lingua castelá como en lingua galega.  

 

 Traballaranse na aula diferentes tipoloxías de textos e en diferentes soportes, fomentando que o alumnado escolla as súas propias lecturas. 

 Os titores/as acordamos adicarlle, todos os días un tempo á lectura grupal e individual. 

 Participaremos  en todas as actividades e achegas que se reciban desde a biblioteca do centro  e o equipo de dinamización. 

 Así mesmo, contemplamos  a posibilidade de facer dúas lecturas obrigatorias de dous libros, un en galego e outro en castelá. 

O tempo de dedicación  á lectura estará integrado en todas as áreas. 

 

 

 

Contribución ao proxecto lingüístico: o proxecto lingüístico establece as actuacións do centro referidas aos aspectos que contempla o Decreto 79/2010, 

do 20 de maio, para o plurilingüisimo no ensino non universitario de Galicia. O Proxecto lingüístico recolle as linguas a empregar nas distintas áreas do 

currículo. 

 

Promoción de estilos de vida saudable: dende todas as áreas, pero especialmente dende a área de Ciencias da Natureza, traballaranse os hábitos de 

vida saudables relacionados coa alimentación, o exercicio físico e a saúde postural. 
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A programación didáctica é un elemento imprescindible para o bo desenvolvemento da vida na aula, aporta estabilidade e un plan a seguir para acadar os 

obxectivos propostos. Sen embargo, a realidade dentro das aulas varía constantemente e polo tanto este debe ser un documento flexible que se revise e 

adapte ás necesidades que xurdan. 

 

Así pois, a revisión da programación realizarase en catro ocasións durante o curso académico, unha por trimestre e outra ao finalizar o curso. Os 

Mestres/as de cuarto curso reunirémonos na metade de cada trimestre para comprobar cales son os resultados académicos que estamos a obter e 

valoraremos a necesidade de modificar ou adaptar a programación. Ao finalizar do ano académico revisaremos os resultados dos tres trimestres e 

estableceremos as directrices para a súa mellora nos vindeiros cursos. 

 

Avaliaremos esta programación de forma individual a través dos indicadores de logro presentados no punto número 8. 

 

15. MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DO CENTRO 

 

 

REFORZO EDUCATIVO 

 

Normalmente a área de libre configuración  para cuarto de Educación Primaria no CPI do Feal iba dirixida á introdución das TICs. Mais este curso académico, 

dada a situación actual de pandemia polo Covid-19, e as medida hixiénicas e a distancia que implica é imposible realizar dita materia tendo en conta os 

recursos cos que conta o centro. Polo que levaráse a cabo unha sesión de reforzo dos contidos que resulten máis complexos para o alumnado, 

centrándonos nas áreas instrumentais, para poder, así, traballar os aspectos máis básicos preto do alumnado. 

 

 

 

 

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN 
COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
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1.CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE DE CCNN 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á ACTIVIDADE CIENTÍFICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

B 

e 

g 

h 

i  

B1.1. Realización de proxectos, pequenas 

investigacións e presentación de 

resultados. 

B1.2. Interese por coidar a presentación 

dos traballos en soporte dixital ou 

papel. 

B1.3. Uso das TIC de xeito cada vez máis 

autónomo para a busca de información 

e para a súa comunicación, 

empregando a nivel básico o 

tratamento de textos (titulación, 

formato, arquivo e recuperación dun 

texto, cambios, substitucións e 

impresión).  

B1.4. Seguimento dunha secuencia dada 

para atopar unha información en 

internet e noutros soportes. 

B1.1. Realizar un proxecto para a 

obtención dun produto como 

resultado dun problema formulado, 

elaborar con autonomía 

documentación sobre o proceso e 

presentala en diferentes soportes.  

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza 

a información importante, obtén 

conclusións e comunica o resultado 

de forma oral e escrita. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

CNB1.1.2. Presenta os traballos, en 

soporte dixital ou papel, de maneira 

ordenada, clara e limpa.  

CCL 

CMCCT 

CD 

CNB1.1.3. Manifesta autonomía na 

planificación e execución de accións 

e tarefas e ten iniciativa na toma de 

decisións. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CNB1.1.4. Consulta e utiliza 

documentos escritos, imaxes e 

gráficos. 

CAA 

CMCCT 

CD 

CNB1.1.5. Reflexiona sobre o traballo 

realizado, saca conclusións sobre 

como traballa e aprende e elabora 

CAA 

CMCCT 

ANEXO 1- RELACIÓN DOS ELEMENTOS CURRICULARES 

CIENCIAS DA NATUREZA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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estratexias para seguir aprendendo. 

B 

e 

g 

h 

B1.5. Iniciación á actividade científica. B1.2. Establecer conxecturas de 

sucesos ou problemas que ocorren 

no seu contorno por medio da 

observación e obter unha 

información.  

CNB1.2.1. Establece conxecturas de 

sucesos ou problemas do seu 

contorno, empregando medios 

propios da observación para obter 

unha información. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CNB1.2.2. Emprega axeitadamente o 

vocabulario que corresponde a cada 

un dos bloques de contidos.  

CMCCT 

CCL 

A 

b 

c 

k 

m 

B1.6. O traballo cooperativo.  

B1.7. Técnicas traballo. Recursos e 

técnicas de traballo individual.  

B1.8. Hábitos de traballo, esforzo e 

responsabilidade.  

B1.3. Traballar de forma cooperativa 

apreciando o coidado pola seguridade 

propia e a dos seus compañeiros/as, 

coidando as ferramentas e facendo 

un uso axeitado dos materiais. 

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para 

traballar de forma individual e en 

equipo amosando habilidades para a 

resolución pacífica de conflitos.  

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A SAÚDE 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

E 

h 

k 

B2.1. O corpo humano e o seu 

funcionamento.  

B2.2. As funcións vitais. Importancia dos 

sentidos en relación co medio. 

Descrición do seu papel e formas para 

o seu coidado habitual.  

B2.3. Recoñecemento dos cambios físicos 

e persoais nas diferentes etapas da 

vida das persoas. 

B2.1. Coñecer a morfoloxía externa do 

propio corpo e os órganos máis 

importantes para o seu funcionamento. 

CNB2.1.1. Localiza os principais 

órganos vitais e entende a súa 

importancia no funcionamento do 

organismo.  

CMCCT 

CNB2.1.2. Recoñece a importancia 

dos sentidos para a relación co 

medio e as formas de coidalos.  

CMCCT  

CCL 

A 

b 

c 

d 

h 

k 

B2.4. Saúde e enfermidade.  

B2.5. Hábitos saudables: alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso. 

B2.6. Actitude crítica ante prácticas e 

mensaxes que non favorecen o 

correcto desenvolvemento da saúde.  

B2.7. Factores que producen as 

B2.2 Identificar e explicar as 

consecuencias para a saúde e o 

desenvolvemento persoal de 

determinados hábitos de alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso. 

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.  

CMCCT 

CSC 

CNB2.2.2 Identifica e valora as súas 

habilidades persoais. 

CSC 

CSIEE 
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m enfermidades máis habituais: carie, 

obesidade, gripe, catarros... 

B2.8. Coñecemento de si mesmo/a e dos 

e das demais: emocións e sentimentos 

propios e alleos. Valoración das súas 

habilidades persoais. 

B2.9. A relación cos demais. Toma de 

decisións. 

B2.10. A igualdade entre homes e 

mulleres.  

CNB2.2.3. Recoñece algúns factores 

que producen as enfermidades máis 

habituais (carie, catarros, gripe, 

obesidade) e aplica actuacións para 

á súa prevención.  

CMCCT 

CNB2.2.4.  Planifica, de forma 

autónoma e creativa, actividades de 

ocio e tempo libre, individuais e en 

grupo. 

CAA 

CSC 

E 

h 

B2.11. Clasificación dos alimentos en 

función dos nutrientes principais.  

B2.12. Identificación de sistemas de 

conservación alimentaria.  

B2.13. Pirámide alimentaria. 

B2.14. Análise de dietas equilibradas. 

B2.3. Deseñar un menú equilibrado para a 

súa idade.  

CNB2.3.1. Clasifica e diferencia 

alimentos en función dos nutrientes 

principais. 

CMCCT 

CNB2.3.2. Identifica sistemas de 

conservación alimentaria. 

CMCCT 

CNB2.3.3. Analiza dietas e elabora un 

menú equilibrado na escola. 

CMCCT 

 

 

 

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 B 

 h 

 e 

 l 

 i 

 o 

 B3.1. Diferenza entre seres vivos e inertes. 

 B3.2. Identificación de animais e de plantas 

como seres vivos.  

 B3.3. Identificación e clasificación de rochas 

a partir de características observables.  

 B3.4. Clasificación de animais vertebrados e 

invertebrados a partir de características 

observables. 

 B3.5 Clasificación das plantas (herbas, 

arbustos e árbores) a partir de 

características observables. 

 B3.1. Identificar e clasificar, con 

criterios científicos, animais, plantas e 

rochas do seu contorno próximo, 

recoñecendo as súas características 

principais, buscando información en 

fontes variadas. 

 CNB3.1.1. Observa, identifica e 

recoñece as características básicas 

e clasifica animais vertebrados e 

invertebrados do seu contorno, con 

criterio científico. 

 CMCCT 

 CNB3.1.2. Observa, identifica e 

recoñece as características básicas 

e clasifica plantas do seu contorno, 

con criterio científico.  

 CMCCT 

 CNB3.1.3. Utiliza claves e guías  CMCCT 
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 B3.6 Utilización guiada de claves e de guías 

de animais e plantas para a clasificación e 

identificación dalgunhas especies existentes 

en Galicia.  

 B3.7. Identificación de cambios observables 

que se producen nos seres no contorno. 

 B3.8. Valoración da biodiversidade e 

interese pola súa conservación. 

para a clasificación científica de 

animais e plantas. 

 CAA 

 CNB3.1.4. Identifica hábitats de 

seres vivos e elabora un protocolo 

para respectar a biodiversidade. 

 CMCCT 

 CCL 

 A 

 b 

 c 

 e 

 h 

 i 

 j 

 l 

 m    - o 

 B3.9. Planificación, observación e 

comparación das diversas maneiras en que 

os seres vivos realizan as funcións vitais 

utilizando instrumentos apropiados e medios 

audiovisuais e tecnolóxicos da maneira máis 

precisa e rigorosa posible. Comunicación 

dos resultados, empregando distintos 

soportes textuais. 

 B3.2. Planificar, observar e comparar, 

empregando os instrumentos e o 

material necesarios e rexistrar de 

forma cooperativa, algún proceso 

asociado ao ciclo vital dun ser vivo 

contrastando os rexistros propios e os 

dos compañeiros con información 

doutras fontes. Comunicar de xeito 

oral e escrito os resultados, 

empregando soportes textuais 

variados. 

 CNB3.2.1. Coñece e explica as 

funcións de relación, reprodución e 

alimentación. 

 CMCCT 

 CNB3.2.2. Planifica, observa, 

compara, rexistra e comunica, 

empregando soportes textuais 

variados, os resultados da 

observación do ciclo vital 

previamente planificado. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

BLOQUE 4. MATERIA E ENERXÍA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 A 

 b 

 c 

 e 

 h 

 B4.1. O sol e a auga como fontes de 

enerxía.  

 B4.2. Características e propiedades 

do aire e actuacións necesarias para 

evitar a súa contaminación. 

 B4.3 Valoración da importancia da 

boa calidade da auga e do aire para 

a nosa saúde e o mantemento da 

vida.  

 B4.4. Intervención da enerxía na vida 

cotiá.  

 B4.5. Uso responsable dos recursos 

naturais do planeta. Aforro 

enerxético.  

 B4.6. A produción de residuos, a 

 B4.1. Identificar, a partir de exemplos da 

vida cotiá, usos dos recursos naturais e 

consecuencias do seu uso inadecuado 

facendo fincapé no aforro enerxético e no 

impacto medioambiental.  

 CNB4.1.1. Identifica e coñece a 

intervención da enerxía nos cambios 

da vida cotiá.  

 CMCCT 

 CSC  

 CNB4.1.2. Explica algunhas 

características e propiedades do aire 

e as actuacións necesarias para 

evitar a súa contaminación. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC  

 CNB4.1.3. Elabora protocolos para 

mellorar os problemas 

medioambientais da súa contorna. 

 CMCCT 

 CSC 
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contaminación e o impacto ambiental. 

 B4.7. Desenvolvemento de actitudes 

individuais e colectivas fronte a 

determinados problemas 

mediombientais.  

 B 

 e 

 g 

 h 

 B4.8. Realización de experiencias 

sinxelas sobre o comportamento dos 

corpos (lupas, espellos, auga e 

prismas) diante da luz.  

 B4.9. Identificación de forzas 

coñecidas que fan que os obxectos 

se movan ou deformen. 

 B4.2. Realizar experiencias sinxelas e 

pequenas investigacións para recoñecer os 

cambios de certos corpos diante da luz e 

os efectos de forzas coñecidas no 

movemento dos corpos. 

 CNB4.2.1. Investiga e explica o 

comportamento de certos corpos 

diante da luz.  

 CMCCT 

 CCL 

 CNB4.2.2. Identifica forzas coñecidas 

que fan que os obxectos se movan ou 

se deformen a través de experiencias 

ou pequenas investigacións. 

 CMCCT 

 B 

 e 

 g 

 h 

 B4.10. Realización de experiencias 

con mesturas. 

 B4.11. Identificación de compoñentes 

e preparación dunha mestura. 

 B4.12. Procedementos de 

separación.  

 B4.3. Realizar experiencias con mesturas 

sinxelas de substancias relacionadas coa 

vida doméstica e do contorno e achegar 

conclusións sobre os resultados.  

 CNB4.3.1. Compara densidades de 

diferentes substancias de uso cotián 

con respecto á auga e presenta 

conclusións en diferentes soportes. 

 CMCCT 

 CNB4.3.2. Identifica e prepara 

algunhas mesturas de uso doméstico. 

 CMCCT 

 CNB4.3.3. Separa compoñentes 

dalgunhas mesturas de uso cotián 

presentando conclusións sobre os 

resultados. 

 CMCCT 

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, OBXECTOS E MÁQUINAS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

 A 

 b 

 e 

 h 

 B5.1. Identificación da enerxía que fai 

funcionar as máquinas de uso cotián 

e doméstico e algúns operadores 

mecánicos (eixe, roda, polea, plano 

inclinado, engrenaxe, freo, panca, 

manivela etc.). 

 B5.2. Importancia da ciencia e da 

tecnoloxía para mellorar as 

condicións de vida e de traballo.  

 B5.1. Manipular e observar o 

funcionamento de aparellos e máquinas 

sinxelas simples e das complexas máis 

habituais e o seu uso na vida cotián. 

 CNB5.1.1. Manipula e identifica 

algunhas máquinas e aparellos sinxelos 

e habituais na vida cotiá, analizando o 

seu funcionamento.  

 CMCCT 

 CSC 

 CSIEE 

 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. 

 CMCCT 

 CCL 
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 A 

 b 

 c 

 d 

 e 

 h 

 j 

 m 

 B5.3. Planificación e realización 

dalgún obxecto ou máquina de 

construción sinxela. 

 B5.4. Manexo de ferramentas, 

aparellos e máquinas de uso 

doméstico, superando estereotipos 

sexistas. 

 B5.5 Prevención de riscos no 

emprego de máquinas de uso cotián. 

 B5.2. Planificar e realizar a construción 

de forma cooperativa dalgún obxecto ou 

máquina sinxela para a resolución dun 

problema formulado e presentar os 

resultados en diferentes soportes. 

 CNB5.2.1. Identifica e describe oficios 

en función dos materiais, das 

ferramentas e das máquinas que 

empregan.  

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 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...  

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 CSIEE 
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1. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE- 4º Prim –C. Sociais 

 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

a 

b 

d 

e 

h 

i 

B1.1.Iniciación ao coñecemento científico, toma 

de conciencia das súas fases e a súa 

aplicación nas Ciencias sociais.Proposta de 

traballo que xurda dun problema, 

acontecemento ou inquedanza e que 

supoña un proceso de investigación e 

acción que garanta participación activa do 

alumnado e facilite o proceso de 

autorregulación de aprendizaxes. 

B1.2.Busca e selección de información 

empregando as TIC e outras fontes (directas 

e indirectas), organización, análise, 

documentación do proceso (mediante uso 

do cartafoles) e comunicación das 

conclusións. 

B1.3.Planificación e xestión de proxectos co fin 

de acadar obxectivos. Iniciativa 

emprendedora.  

B1.1.Realizar un traballo de 

investigación que supoña a 

busca, selección e organización 

de información sobre fenómenos 

previamente delimitados, a 

realización dun produto, a 

documentación do proceso e a 

comunicación do resultados.  

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. 

CAA 

CD 

CMCCT 

CCL 

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación 

e execución de accións e tarefas, ten 

iniciativa na toma de decisións e asume 

responsabilidades. 

CSIEE 

CAA 

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e 

presenta os traballos de maneira ordenada, 

clara e limpa.  

CAA 

CCL 

CMCCT 

a 

b 

c 

B1.4.Emprego de técnicas de estudo individual 

e de estratexias de traballo cooperativo. 

Valoración do esforzo e coidado do material. 

B1.5.Participación activa e construtiva na vida 

B1.2.Empregar estratexias de 

traballo cooperativo, adoitar un 

comportamento de respecto e 

tolerancia ante as diferentes 

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e 

de grupo, e emprega estratexias de traballo 

cooperativo valorando o esforzo e o coidado 

do material. 

CSC 

CAA 

CIENCIAS SOCIAIS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
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d social, uso das normas de convivencia 

B1.6 A cooperación e o diálogo como valores 

democráticos e recursos básicos na 

resolución pacífica de conflitos. 

ideas e achegas alleas nos 

diálogos e debates, valorando o 

esforzo e amosando actitudes de 

cooperación, participación e 

respecto cara aos demais. 

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. 

CSC 

CAA 

b 

e 

h 

i 

o 

B1.7.Utilización da terminoloxía propia da área.  

Elaboración dun glosario da área. 

B1.8.Fomento de Técnicas de animación á 

lectura de textos de divulgación das 

Ciencias sociais (de carácter social, 

xeográfico e histórico).  

A prensa escrita e dixital como fontes de 

información. 

B1.9.Utilización e lectura de diferentes 

linguaxes textuais e gráficos. 

B1.3.Coñecer e utilizar as palabras 

claves e conceptos necesarios 

para ser capaz de ler, escribir e 

falar sobre Ciencias sociais, así 

como comprender diferentes 

linguaxes recollidos en textos de 

carácter social, xeográfico ou 

histórico. 

CSB1 3.1.Emprega de maneira axeitada o 

vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 

escribir e falar sobre Ciencias sociais. 

CCL 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CCB1.3.2.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. 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CAA 

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas 

coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 

esquemas, resumos e as tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

CCL 

CD 

CMCCT 

CSC 

BLOQUE 2. O MUNDO QUE NOS RODEA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

h 

e 

o 

B2.1.A litosfera: placas tectónicas. Os volcáns, 

os terremotos e as súas consecuencias. 

B2.1.Coñecer a formación da 

litosfera e a dinámica de placas 

tectónicas e analizar as súas 

influencias e consecuencias no 

medio que o rodea. 

CSB2.1..1 Coñece e define a formación da 

litosfera e a dinámica de placas tectónicas e 

as súas consecuencias. 

CMCCT 

CAA  

CCL  

h 

e 

g 

i 

B2.2.Formas de representación da Terra: 

planos, mapas, planisferios e globos 

terráqueos.  

B2.3.Identificación dos polos, o eixe e os 

hemisferios. 

B2.2.Explicar e comparar as 

distintas formas de representar a 

superficie terrestre identificando 

os polos, o eixe e os hemisferios 

e analizar cal delas reflicte mellor 

a realidade á que representa. 

CSB2.2.1.Explica e compara as distintas formas 

de representación da Terra, planos, mapas, 

planisferios e globos terráqueos identificando 

polos, eixe e hemisferios. 

CMCCT 

CCL 

CAA 
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h 

g 

i 

B2.4.Os paralelos e meridianos. As 

coordenadas xeográficas: latitude e 

lonxitude. 

B2.3. Identificar e manexar os 

conceptos de paralelos, 

meridianos e coordenadas 

xeográficas para localizar 

determinados puntos da Terra. 

CSB2.3.1.Localiza diferentes puntos da Terra 

empregando os paralelos e meridianos e as 

coordenadas xeográficas. 

CMCCT 

CAA 

h 

g 

e 

i 

B2.5.Planos, mapas e planisferios. Mapas 

físicos e políticos. 

B2.6.Escalas e signos convencionais dun 

mapa. 

B2.7.Orientación no espazo: Elaboración dun 

itinerario coa axuda de ferramentas dixitais. 

B2.4.Diferenciar correctamente 

entre planos, mapas, planisferios, 

mapas físicos e políticos, analizar 

e describir as características máis 

relevantes de cada un e 

interpretar a súa escala e signos 

convencionais básicos de cara a 

orientarse nun espazo 

determinado e á elaboración dun 

itinerario empregando as TIC. 

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 

nel. 

CMCCT 

CAA 

h 

g 

i 

e 

b 

B2.8.O tempo atmosférico. 

B2.9.Medición e predición meteorolóxica. 

Instrumentos de medida. Elaboración e 

comunicación dun parte meteorolóxico 

empregando as TIC (programa de radio, 

boletín meteorolóxico etc). 

B2.10.Gráficos sinxelos de temperaturas e 

precipitacións: os climogramas. 

B2.11.Os mapas do tempo. Símbolos 

convencionais. 

B2.5.Explicar que é o tempo 

atmosférico, coñecer os 

instrumentos de medida, o seu 

uso, realizar medicións e 

interpretacións de gráficos a 

través dos datos recollidos nunha 

estación meteorolóxica de cara a 

facer unha predición do tempo 

atmosférico para un período de 

tempo determinado e a 

comunicación deste empregando 

mapas do tempo. 

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. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

CSB2.5.2.Describe unha estación 

meteorolóxica, explica a súa función e 

confecciona e interpreta gráficos sinxelos de 

temperaturas e precipitacións.  

CMCCT 

CCL  

CAA 

CD 

CSB2.5.3.Interpreta e elabora sinxelos mapas 

meteorolóxicos distinguindo os seus 

elementos principais. 

CMCCT 

a 

b 

h 

e 

o 

B2.12.A hidrosfera. Distribución das augas no 

planeta. Masas e cursos de auga.  

B2.13.Vertentes hidrográficas.  

B2.14.Os tramos dun río. 

B2.6.Explicar a hidrosfera, identificar 

e nomear masas e cursos de 

auga, diferenciando augas 

superficiais e augas 

subterráneas, cuncas e vertentes 

hidrográficas e analizar as partes 

as partes dun río do medio 

CSB2.6.1.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. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

CSB2.6.2.Diferencia cuncas e vertentes CMCCT 
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próximo. hidrográficas. CCL 

CSB2.6.3.Identifica e nomea os tramos dun río 

e as características de cada un deles.  

CMCCT 

CCL 

CAA 

e 

h 

o 

B2.15.A litosfera: características e tipos de 

rochas.  

B2.16.Rochas e minerais: propiedades, usos e 

utilidades. 

B2.7.Adquirir o concepto de 

litosfera, coñecer algúns tipos de 

rochas e a súa composición 

identificando distintos minerais e 

algunha das súas propiedades e 

usos. Facer especial fincapé nos 

que son propios de Galicia 

CSB2.7.1.Observa, identifica e explica a 

composición das rochas nomeando algúns 

dos seus tipos. 

CMCCT 

CCL 

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. 

CMCCT 

CCL 

e 

h 

i 

o 

B2.17.A diversidade xeográfica das paisaxes 

de Galicia: relevo e hidrografía. Utilización 

de sistemas de información xeográfica. 

B2.8.Describir as características do 

relevo de Galicia e a súa rede 

hidrográfica, localizándoos nun 

mapa. 

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais 

unidades de relevo en Galicia e as súas 

vertentes hidrográficas. 

CSC 

CAA 

CSB2. 8.2 Sitúa nun mapa os mares, océanos e 

os grandes ríos de Galicia. 

CSC 

CAA 

a 

b 

h 

B2.18.A intervención humana no medio.  

B2.19.A contaminación e o cambio climático. 

B2.20.Desenvolvemento sostible e consumo 

responsable. Elaboración dunha campaña 

de concienciación no centro educativo. 

B2.9.Explicar a importancia da 

intervención humana no medio e 

favorecer o desenvolvemento 

sostible a través da realización 

dunha campaña de 

concienciación no centro 

educativo. 

CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do 

medio, así como as consecuencias da acción 

humana neste. 

CSC 

CCL 

CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o 

desenvolvemento sostible e o consumo 

responsable. 

CSC 

CCL 

BLOQUE 3. VIVIR EN SOCIEDADE  

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

a 

d 

h 

B3.1.A Constitución de 1978. 

B3.2.Dereitos e deberes dos cidadáns e 

cidadás. 

B3.1.Analizar a importancia que 

teñen os dereitos, deberes e 

liberdades recollidos na 

Constitución para o exercicio 

dunha cidadanía activa e unha 

convivencia pacífica. 

CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os 

principios democráticos máis importantes 

establecidos na Constitución para o exercicio 

da cidadanía activa e convivencia pacífica. 

CSC 

CCL 
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a 

d 

h 

o 

B3.3.Forma de goberno: a monarquía 

parlamentaria. 

B3.4.As principais institucións políticas e as 

súas funcións. Elaboración de organigramas 

sinxelos. 

B3.2.Identificar as principais 

institucións políticas de Galicia e 

do Estado español que se 

derivan da Constitución, así como 

as súas funcións. 

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións de 

Galicia e do Estado español e describe as 

súas funcións. 

CSC 

CCL 

CSB3.2.2.Identifica a división de poderes do 

Estado e cales son as atribucións recollidas 

na Constitución para cada un deles. 

CCL 

CSC 

a 

d 

h 

o 

B3.5.A organización social, política e territorial: 

o Estado español e as Comunidades 

Autónomas. 

B3.6.Estruturas de goberno básicas: o 

concello. 

B3.3.Coñecer a organización 

territorial do Estado español e os 

seus órganos de goberno básicos 

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. 

CCL 

CSC 

a 

d 

h 

B3.7. Manifestacións culturais e lingüísticas de 

España. 

B3.4.Valorar a diversidade cultural, 

social, política e lingüística do 

Estado español respectando as 

diferenzas. 

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. 

CSC 

CCL 

d 

g 

h 

i 

o 

B3.8.Demografía e poboación. 

B3.9.Conceptos demográficos: básicos e a súa 

representación. Representacións gráficas 

dalgúns datos demográficos de Galicia 

obtidos en fontes estatísticas: IGE. 

B3.5.Comprender e interpreta os 

principais conceptos 

demográficos e calculalos a 

partires dos datos de poboación.  

CSB3.5.1.Define demografía e comprende os 

principais conceptos demográficos. 

CCL 

CSC 

CSB3.5.2.Elabora gráficos sinxelos a partires 

de datos demográficos de obtidos en 

diversas fontes de información. 

CMCCT 

CAA 

a 

h 

n 

B3.10.Educación viaria. Adquisición de 

coñecementos que contribúan a consolidar 

condutas e hábitos viarios correctos. 

B3.6. Coñecer e respectar as 

normas de circulación e fomentar 

a seguridade viaria en todos os 

seus aspectos. 

CSB3 6.1.Explica normas básicas de 

circulación e as consecuencias derivadas do 

descoñecemento ou incumprimento destas. 

CSC 

CCL 

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...) 

CSC 

CCL 

 

 
  
 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
CPI do Feal -  CURSO 2021/2022 

      páxina 102 

 
 

BLOQUE 4. AS PEGADAS DO TEMPO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

b 

g 

h 

B4.1.O tempo histórico. A Prehistoria e a Idade 

Antiga: duración e datación dos feitos 

históricos significativos que as acoutan. 

Proxecto de traballo colaborativo sobre as 

formas de vida que caracterizan a 

Prehistoria. 

B4.1.Explicar as características de 

cada tempo histórico estudado e 

certos acontecementos desas 

épocas que determinaron 

cambios fundamentais no rumbo 

da historia.  

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria e 

historia, asociándoa as distintas idades aos 

feitos que marcan o seu inicio e final.  

CSC 

CMCCT 

CCL 

CSB4.1.2.Explica e valora a importancia da 

escritura, a agricultura e a gandería, como 

descubrimentos que cambiaron 

profundamente as sociedades humanas. 

CSC 

CCEC 

CCL 

b 

h 

i 

B4.2.As fontes históricas: a importancia das 

fontes arqueolóxicas e materiais. A 

escritura. 

B4.2.Coñecer a importancia das 

fontes históricas para o estudo da 

historia. 

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. 

CSC 

CMCCT 

CAA 

g 

h 

i 

B4.3.Técnicas para localizar no tempo e no 

espazo feitos do pasado: os mapas 

históricos e as liñas do tempo. 

B4.3.Utiliza as nocións básicas de 

sucesión, duración e 

simultaneidade para ordenar 

temporalmente algúns feitos 

históricos e outros feitos 

relevantes. 

CSB4.3.1.Recoñece o século como unidade de 

medida do tempo histórico e localiza feitos 

situándoos como sucesivos a.C o d.C 

CMCCT 

CSC 

CSB4.3.2.Usa diferentes técnicas para localizar 

no tempo e no espazo feitos do pasado, 

percibindo a duración, a simultaneidade e as 

relacións entre os acontecementos.  

CSC 

CMCCT 

CAA 

b 

d 

h 

o 

B4.4.A península ibérica na Prehistoria. 

B4.5.A península ibérica na Idade Antiga. 

B4.6.A Prehistoria e Idade Antiga en Galicia. 

Os principais xacementos arqueolóxicos de 

Galicia. 

B4.4.Identificar e localizar no tempo 

os procesos e acontecementos 

históricos e culturais máis 

relevantes da historia de España 

para adquirir unha perspectiva 

global da súa evolución e 

coñecer os principais xacementos 

arqueolóxicos de Galicia. 

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. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

CCL 

CSB4.4.2.Explica aspectos relacionados coa 

forma de vida, organización social e cultura 

das distintas épocas históricas estudadas.  

CCEC 

CSC 

CCL 

CSB4.4.3.Explica a diferenza dos dous CSC 
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períodos nos que se divide a Prehistoria e 

describe as características básicas das 

formas de vida nestas dúas épocas. 

CCEC 

CCL 

CSB4.4.4.Data a Idade Antiga e describe as 

características básicas da vida naquel 

tempo, en especial as referidas á 

romanización. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

d 

h 

o 

B4.7.Noso patrimonio histórico e cultural. B4.5.Desenvolver a curiosidade por 

coñecer as formas da vida 

humana no pasado, valorando a 

importancia que teñen os restos 

para o coñecemento e estudo da 

historia e como patrimonio 

cultural que hai que coidar e 

legar. 

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. 

CSC 

CCEC 

d 

h 

o 

B4.8.Museos, sitios e monumentos históricos 

como espazos de aprendizaxe e gozo. 

Planificación conxunta e visita a un museo 

próximo. 

B4.6.Valorar a importancia dos 

museos, sitios e monumentos 

históricos como espazos onde se 

ensina e aprende, amosando 

unha actitude de respecto á súa 

contorna e á súa cultura, 

apreciando a herdanza cultural. 

CSB4.6.1.Respecta e asume o comportamento 

que debe cumprirse cando visita un museo 

ou un edificio antigo. 

CSC 

CCEC 
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LENGUA CASTELLANA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

1. CONTIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE - 4º Prim –L.C 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 a 

 c 

 e 

 B1.1. Estrategias y normas para 

el intercambio comunicativo: 

participación; exposición clara; escucha; 

respeto al turno de palabra; y entoación 

adecuada; respeto por los sentimientos, 

experiencias, ideas, opiniones y 

conocimientos de los y de las demás.  

 B1.1. Participar en 

situaciones de comunicación, 

dirigidas o y espontáneas, 

respetando las normas de la 

comunicación: turno de palabra, 

escuchar. 

 LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamientos, 

opiniones, sentimentos con cierta claridad. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB1.1.2. Aplica las normas social 

comunicativas: escucha atenta, espera de turnos, 

participación respectuosa.  

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 e  B1.2. Comprensión y expresión 

de mensajes verbales y no verbales.  

 B1.2. Reconoce la 

información verbal y no verbal de los 

discursos orales y la integra en las 

producciones propias. 

 LCB1.2.1. Integra recursos verbales y no 

verbales para comunicarse en las interacciones 

orales, dándole valor complementario a estos. 

 CCL 

 LCB1.2.2. Se expresa con una 

pronunciación y una dicción correctas: 

articulación, ritmo, y entonación. 

 CCL 

 a  

 b 

 e 

 B1.3. Participación en situación 

de comunicación, espontáneas y 

dirigidas, utilizando un discurso 

ordenado y coherente. 

 B1.3. Expresarse con 

coherencia básica de forma oral para 

satisfacer necesidades de 

comunicación en diferentes 

situaciones. 

 LCB1.3.1. Participa activamente y con 

coherencia en la secuencia de sus ideas en 

diversas situaciones de comunicación: 

 - diálogos 

 -exposiciones orales según modelo y 

guiadas, con ayuda, cuando proceda, de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 LCB1.3.2. Participa activamente en las  CCL 
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tareas de aula, cooperando en situación de 

aprendizaje compartido. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 e   B1.4. Deducción de las palabras 

por el contexto. Interés por la ampliación 

del vocabulario. Creación de redes 

semánticas sencillas. 

 B1.4. Hacer hipótesis sobre 

el significado de palabras sencillas a 

partir de su contexto de uso. 

 LCB1.4.1. Utiliza el vocabulario 

acomodado su edad para expresarse con 

progresiva precisión en los diferentes contextos 

de comunicación. 

 CCL 

 LCB1.4 2. Diferencia por el contexto el 

significado de correspondencias fonema-grafía 

idénticas en textos significativos.  

 CCL 

 b 

 e 

 B1.5. Comprensión global y 

específica de textos orales de diversa 

tipología atendiendo a la forma del 

mensaje (descriptivos, narrativos, 

dialogados, expositivos) y su intención 

comunicativa (informativos, literarios y 

prescriptivos) 

 B1.5. Reconocer el tema y 

las ideas principales de los textos 

orales sencillos. 

 LCB1.5.1. Comprende de forma global la 

información general de textos orales de uso 

habitual, del ámbito y escolar y social, identifica el 

tema y selecciona las ideas principales. 

 CCL 

 CAA 

 LCB1.5.2. Reconoce la tipología de textos 

orales sencillos de diversa tipología atendiendo a 

la forma del mensaje (descriptivos, narrativos, 

dialogados, expositivos) y su intención 

comunicativa (informativos, literarios y 

prescriptivos). 

 CCL 

 CAA 

 LCB1.5.3. Responde preguntas 

correspondientes a la comprensión literal. 

 CCL 

 LCB1.5.4. Utiliza la información recogida 

para llevar a cabo diversas actividades en 

situación de aprendizaje individual o colectiva. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 b 

 e 

 B1.6. Reproducción de textos 

adecuados al nivel que estimulen su 

interés. 

 B1.6. Reproducir textos 

adecuados a su edad, sus gustos e 

intereses, utilizando con creatividad 

las distintas estrategias de 

comunicación oral. 

 LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves 

textos literaios o no literarios adecuados a sus 

gustos e intereses. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 *b  B1.7. Producción de textos 

orales de diversa tipoloxía segun su 

 B1.7. Producir textos orales 

breves sencillos de los géneros más 

  LCB1.7.1. Elabora, imitando 

modelos,textos orales breves y sencillos 

 CCL 
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 e formato e intención comunicativa  habituales imitando modelos 

adecuados a su nivel 

atendiendo a la forma del mensaje (descriptivos, 

narrativos,  dialogados, expositivos) y su intención 

comunicativa (informativos, literarios y 

presciptivos). 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB1.7.2. Organiza el discurso 

acomodándose a los diferentes modos discursivos 

(narrar, exponer, describir y dialogar)  

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 a 

 b 

 e 

 B1.8. Estrategias para utilizar el 

lenguaje oral como instrumento de 

comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos, preguntar.  

 B1.8. Utilizar de manera 

efectiva el lenguaje oral: escuchar 

con atención, recoger datos, 

preguntar y repreguntar 

 LCB1.8.1. Emplea de manera efectiva el 

lenguaje oral para comunicarse y aprender: 

escucha, recogida de datos, pregunta y 

repregunta. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 *b 

 d 

 e 

 B1.8. Estrategias para utilizar el 

lenguaje oral como instrumento de 

comunicación y aprendizaje: escuchar, 

recoger datos y preguntar.  

 B1.9. Valorar los medios de 

comunicación social como 

instrumento de aprendizaje y de 

acceso a informaciones y 

experiencias de otras personas. 

 LCB1.9.1. Utiliza de manera guiada los 

medios audiovisuales y digitales para recoger 

información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB1.9.2. Transforma en noticias hechos 

cotidianos próximos a su realidad, imitando 

modelos. 

 CCL 

 CSC 

 LCB1.9.3. Resume de forma global 

entrevistas, noticias y debates infantiles 

procedentes de los medios de comunicación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 e  B2.1. Lectura en silencio y en 

voz alta de distintos tipos de texto 

adecuados a su nivel.  

 B2.1. Leer en voz alta y en 

silencio, diferentes textos. 

 LCB2.1.1. Lee en silencio y en voz alta, 

sin dificultad y con cierta expresividad, diferentes 

tipos de textos apropiados a su edad 

  CCL 

  

 e  B2.2. Comprensión global 

específica de distintos tipos de texto 

atendiendo la forma  del mensaje 

 B2.2. Comprender distintos 

tipos de textos adaptados a la edad y 

utilizando la lectura como medio para 

 LCB2.2. 1. Distingue, de forma general, 

entre las diversas tipologías textuales en textos 

del ámbito escolar y social. 

 CCL 

 CAA 
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(descriptivos, narrativos, dialogados, 

expositivos) y su intención comunicativa 

(informativos, literarios y prescriptivos). 

ampliar el vocabulario y fijar la 

ortografía. 
 LCB2.2.2. Resume textos leídos, de 

diferente tipología, adecuados su edad y 

reflejando la estructura y destacando las ideas 

principales. 

 CCL 

 CAA 

  

 e   B2.3. Utilización de estrategias 

para la comprensión lectora de textos: 

consideración del título y de las 

ilustraciones. Identificación de palabras 

clave. Relectura. Anticipación de 

hipótesis de significado por el contexto. 

Reconocimiento básico de la tipología 

textual. Uso del diccionario.  

 B2.3. Utilizar estrategias para 

la comprensión de textos sencillos de 

diversa tipología. 

 LCB2.3.1. Formula hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir del título y de las 

ilustraciones redundantes. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.2. Identifica las palabras clave de 

un texto. 

 CCL 

 CAA 

 LCB2.3.3. Activa conocimientos previos 

ayudándose de ellos para comprender un texto. 

 CCL 

 CCA 

 LCB2.3.4. Relaciona de manera global, la 

información contenida en los gráficos e 

ilustraciones con la información que aparece en el 

texto. 

 CCL 

 CMCT 

 CCA 

 LCB2.3.5. Interpreta mapas conceptuales 

sencillos. 

 CCL 

 CCA 

 LCB2.3.6. Se inicia en la utilización 

autónoma del diccionario en distintos soportes, en 

su trabajo escolar. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B2.4. Gusto por la lectura.  

 B2.5. Selección de libros 

segundo el gusto personal.  

 B2.6. Lectura de los libros 

establecidos en el Plan lector.  

 B2.4. Leer por propia 

iniciativa diferentes tipos de textos. 

 LCB2.4.1. Dedica un tiempo semanal para 

la lectura voluntaria de diferentes textos. 

 CCL 

 *b 

 e 

 i 

 B2.6. Lectura de los libros 

establecidos en el Plan lector. 

 B2.7. Uso de la biblioteca para la 

búsqueda de información y utilización de 

la misma cómo fuente de aprendizaje y 

de ocio. 

 *B2.5. Utilizar fuentes y 

soportes existentes en la biblioteca 

para seleccionar y recoger 

información, ampliar conocimientos y 

aplicarlos en los trabajos personales. 

 LCB2.5.1. Consulta biblioteca,de manera 

guiada, de diferentes fuentes boibliográficas y 

textos en soporte informático para obtener 

información para realizar trabajos individuales o 

en grupo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 LCB2.5.2. Localiza en la biblioteca de aula  CCL 
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y centro lecturas idóneas a su gusto personal e 

intereses, aplicando las normas básicas de 

funcionamiento de la misma. 

 CD 

 CAA 

 LCB2.5.3. Identifica el argumento de 

lecturas realizadas dando cuenta de algunas 

referencias bibliográficas: autor o autora y género. 

 CCL 

 CAA 

 a 

 b 

 e 

 B2.8. Iniciación a la creación de 

la biblioteca personal. 

 B2.6. Muestra interés por 

mantener una biblioteca propia. 

 LCB2.6.1. Cuida, conserva y organiza sus 

libros.  

 CCL 

 CSC 

 a  

 e 

 B2.9. Identificación y valoración 

crítica de los mensajes y valores 

transmitidos por el texto. 

 B2.7. Identifica la estructura 

organizativa de diferentes textos 

leídos, centrándose en la 

interpretación de su significado. 

 LCB2.7.1. Diferencia entre información y 

publicidad. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 LCB2.7.2. Formula hipótesis sobre la 

finalidad de textos de tipología evidiente a partir 

de su estructura y de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 e  

 i 

 B2.10. Utilización guiada de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la búsqueda y 

tratamiento guiado de la información. 

 B2.8. Utilizar las Tecnologías 

de la Información y Comunicación 

para la búsqueda y tratamiento 

guiada de la información. 

 LCB2.10.1. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y comunicación para la prelectura y 

tratamiento guiado de la información. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 
 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 b 

 e 

 B3.1. Producción de textos para 

comunicar conocimientos, experencias y 

necesidades  

 B3.2. Cohesión del texto: 

mantenimiento del tiempo verbal, 

puntuación.  

 B3.3. Aplicación de las normas 

ortográficas. Acentuación. 

 B3.1. Producir textos según 

un modelo con diferentes intenciones 

comunicativas, aplicando las reglas 

ortográficas y cuidando la caligrafía, 

orden y presentación. 

 LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, 

textos sencillos del ámbito escolar y social: 

atendiendo a la forma de la mensaxe 

(descriptivos, narrativos, dialogados, expositivos) 

y su intención comunicativa (informativos, 

literarios y prescriptivos) diarios, cartas, correos 

electrónicos, noticias, cuentos, folletos 

informativos, narraciones, textos científicos, 

anuncios publicitarios, recetas, instrucciones, 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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normas…. 

 LCB3.1.2. Escribe textos, organizando las 

ideas utilizando elementos de cohesión básicos y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas 

básicas. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.1.3. Elabora y presenta, de forma 

guiada, un informe sencillo, utilizando soporte 

papel e informático sobre tareas o proyectos 

realizados. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.1.4. Presenta sus textos con 

caligrafía clara y limpieza: evitando riesgos, 

inclinación de líneas etc. 

 CCL 

 CAA 

 b 

 e 

 B3.4. Valoración de la propia 

producción escrita, así como de la 

producción escrita de sus compañeros. 

 B3.2. Valorar su propia 

producción escrita, así como la 

producción escrita de sus 

compañeros. 

 LCB3.2.1. Valora su propia producción 

escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 e 

 B3.5. Valoración de la propia 

producción escrita, así como de la 

producción escrita de sus compañeros. 

 B3.6. Realización de dictados. 

 B3.3 Buscar un avance 

progresivo en el uso de la lengua 

escrita. 

 LCB3.3.1. Pone interés y se esfuerza por 

escribir correctamente 

 CCL 

 CAA 

 LCB3.3.2. Reproduce textos dictados  CCL 

 b 

 e 

 B3.7. Normas y estrategias para 

la producción de textos: planificación 

(función, destinatario, generación de 

ideas, estructura...)  

 B3.8. Textualización en frases 

con secuencia lineal. 

 B3.9. Revisión y avance del 

texto.  

 B3.4. Aplicar todas las fases 

del proceso de escritura en la 

producción de textos escritos de 

distinta índole: planificación, 

textualización, revisión y reescritura.  

 LCB3.4.1. Emplea, de manera guiada y 

segun modelos, estrategias de planificación, 

textualización y revisión del texto. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 LCB3.4.2. Utiliza, para escribir textos 

sencillos, borradores que muestran: la generación 

y selección de ideas, la revisión ortográfica y la 

secuencia coherente del escrito. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 e 

 i 

 B3.10. Creación de textos 

utilizando el lenguaje verbal y no verbal 

con intención informativa: carteles 

publicitarios. Anuncios. Cómics. 

 B3.5. Elaborar proyectos 

individuales o colectivos sobre 

diferentes temas de su interés. 

 LCB3.5.1. Elabora gráficas sencillas a 

partir de datos obtenidos de forma guiada. 

 CCL 

 CAA 

 LCB3.5.2. Elabora con creatividad textos 

breves de su interés: cuentos, anuncios, rimas, 

 CCL 

 CD 
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canciones, cómics, carteles, ilustrándolos para 

facilitar su compresión o mejorar su presentación. 

 CAA 

 CSIEE 

 a  

 d 

 e 

 B3.11. Uso del lenguaje no 

discriminatorio y respectuoso con las 

diferencias.  

 B3.6. Favorecer a través del 

lenguaje la formación de un 

pensamiento crítico que impida 

discriminaciones y perjuicios.  

 LCB3.6.1. Se expresa por escrito, 

utilizando de manera habitual, un lenguaje no 

sexista y respectuoso con las diferencias. 

 CL 

 CSC 

 e 

 i 

 B3.12. Utilización guiada de las 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación de modo eficiente y 

responsable para presentar sus 

producciones. 

 B3.7. Utilizar las Tecnologías 

de la Información y de la 

Comunicación de modo eficiente y 

responsable para presentar sus 

producciones. 

 LCB3.7.1. Usa con ayuda Internet y las 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación para escribir, presentar los textos y 

buscar información, buscar imágenes, crear tablas 

y gráficas etc. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 e   B3.13. Producción de textos 

según el Plan de escritura del centro 

 B3.8. Escribir los textos 

establecidos en el Plan de escritura. 

 LCB3.8.1. Produce los textos establecidos 

en el plan de escritura acomodados a su edad y 

nivel. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 *b 

 e 

 B4.1. La palabra. La sílaba. 

Diptongos e hiatos. 

 B4.2. Reconocimiento de las 

distintas clases de palabras y  

explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación 

(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

adverbio, pronombres y artículos). 

Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 B4.3 Conjugación de los verbos 

regulares e irregulares más frecuentes  

 B4.1. Aplicar los 

conocimientos básicos sobre la 

estructura de la lengua, la gramática 

(categorías gramaticales), el 

vocabulario (formación y significado 

de las palabras y campos 

semánticos), así como las reglas de 

ortografía para favorecer una 

comunicación más eficaz. 

 LCB4.1.1. Conoce y reconoce las 

categorías gramaticais por su función en la 

lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, 

expresar características del nombre, expresar 

acciones o estados. 

 CCL 

 LCB4.1.2. Utiliza con corrección los 

tiempos simples y compuestos en las formas 

personales y no personales del modo indicativo y 

subjuntivo de los verbos al producir textos orales y 

escritos.  

 CCL 

 LCB4.1.3. Diferencia familias de palabras.  CCL 

 b 

 e 

 B4.2. Reconocimiento de las 

distintas clases de palabras y 

explicación reflexiva de su uso en 

situaciones concretas de comunicación 

(nombre, verbo, adjetivo, preposición, 

 B4.2. Desarrollar las 

destrezas y competencias 

lingüísticas a través del uso de la 

lengua. 

 LCB4.2.1. Conoce, reconoce y usa 

sinónimos, antónimos, polisémicos o frases 

hechas en la expresión oral y escrita. 

 CCL 

 LCB4.2.2. Reconoce prefijos y sufijos y es  CCL 
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adverbio, pronombres y artículos). 

Características y uso de cada clase de 

palabra. 

 B4.4. Vocabulario. Frases 

hechas. Formación de sustantivos, 

adjetivos y verbos. Recursos derivativos: 

prefijos y sufijos en la formación de 

nombres, adjetivos y verbos.  

 B4.5. Reconocimiento y 

observación reflexiva de los 

constituyentes oracionales: la oración 

simple, sujeto y predicado.  

 B4.6. Reconocimiento y uso de 

algunos conectores textuales básicos. 

capaz de crear palabras derivadas. 

 LCB4.2.3. Identifica y clasifica los 

diferentes tipos de palabras en un texto. 

 CCL 

 LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores 

básicos entre oraciones al producir textos orales y 

escritos.  

 CCL 

 LCB4.2.5. Reconoce la oración simple, 

distingue sujeto y predicado. 

 CCL 

 b 

 e 

 B4.7. Uso eficaz del diccionario 

para ampliación de vocabulario y como 

consulta ortográfica y gramatical.  

 B4.3. Sistematizar la 

adquisición de vocabulario a través 

de los textos. 

 LCB4.3.1. Se inicia en el conocimiento de 

la estructura del diccionario y en su uso para 

buscar el significado de diferentes tipos palabras. 

 CCL 

 CAA 

 LCB4.3.2. Selecciona la acepción correcta 

segun el contexto de entre las varias que le ofrece 

el diccionario. 

 CCL 

 CAA 

 LCB4.3.3. Utiliza las normas ortográficas 

básicas en sus producciones escritas.  

 CCL 

 b 

 e 

 *B4.8. Clases de nombres: 

comunes, propios, individuales, 

colectivos, concretos y abstractos.  

 *B4.9. Ortografía: utilización de 

las reglas básicas de ortografía. Reglas 

de acentuación. Signos de puntuación.  

 B4.10. Las relaciones 

gramaticais Reconocimiento y 

explicación reflexiva de las relaciones 

que se establecen entre el sustantivo y 

el resto de los componentes del grupo 

nominal. 

 B4.4. Desarrollar estrategias 

para mejorar la comprensión oral y 

escrita a través del conocimiento de 

la lengua. 

 LCB4.4.1. Utiliza las diferentes clases de 

palabras para elaborar el discurso. 

 CCL 

 CAA 

 LCB4.4.2. Utiliza correctamente las 

normas de concordancia de género y de número 

en la expresión oral y escrita. 

 CCL 

 LCB4.4.3. Aplica las normas de 

acentuación y clasifica las palabras de un texto.  

 CCL 

 LCB4.4.4. Usa los signos de puntuación al 

producir textos escritos.  

 CCL 

 LCB4.4.5. Aplica las normas de uso de la 

tilde en sus textos escritos. 

 CCL 
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 LCB4.4.6. Utiliza una sintaxis básica en 

las producciones y escritas propias. 

 CCL 

 

 b 

 e 

 i 

 B4.11. Utilización de material 

multimedia educativo y otros recursos 

didácticos a su alcance y propios de su 

edad.  

 B4.5. Utilizar programas 

educativos digitales y otros recursos 

didácticos a su alcance y propios de 

su edad para realizar tareas y 

avanzar en el aprendizaje.  

 LCB4.5.1. Utiliza distintos programas 

educativos digitais y otros recursos didácticos a 

su alcance y propios de su edad como apoyo y 

refuerzo del aprendizaje.  

 CCL 

 CD 

 CAA 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B4.12. Valoración de la 

diversidad de la lengua en nuestra 

comunidad a autónoma. 

 B4.6. Valorar la variedad 

lingüística de España y del español 

cómo fuente de enriquecemento 

cultural. 

 LCB4.6.1. Valora la variedad lingüística de 

España. 

 CCL 

 CSC 

 b 

 d 

 e 

 o 

 B4.13. Identificación de las 

similitudes y diferencias entre las 

lenguas que conoce para mejorar en su 

aprendizaje y lograr una competencia 

comunicativa integrada. 

 B4.7. Comparar aspectos 

básicos de las lenguas que conoce 

para mejorar en su aprendizaje y 

lograr una competencia integrada. 

 LCB4.7.1. Compara aspectos (gráficos, 

sintácticos y léxicos) de las lenguas que conoce. 

 CCL 

 CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 e  B5.1. Valoración de los textos 

literarios como vehículo de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos 

y culturas y como gozo personal. 

 B5.1. Valorar los textos 

literarios y utilizar la lectura como 

fuente de ocio e información. 

 LCB 5.1.1. Valora de forma global, las 

características fundamentales de textos literarios 

narrativos, poéticos y dramáticos. 

 CCL 

 CCEC 

 e  B5.2. Lectura guiada de textos 

narrativos de tradición oral, literatura 

infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual.  

 B5.3. Lectura comentada de 

poemas, relatos y obras teatrales.  

 B5.4. Identificación de recursos 

literlarios. 

 B5.5. Distinción entre cuento y 

leyenda. Conocimiento de leyendas 

  B5.2. Integrar la lectura 

expresiva  y la comprensión e 

interpretación de textos literarios 

narrativos,líricos y dramáticos en la 

práctica escolar y reconocer e 

interpretar algunos recursos básicos 

del lenguaje literario y diferencia de 

las principales convenciones 

formales de los géneros. 

 LCB 5.2.1. Realiza lecturas guiadas y 

comentadas de textos narrativos de tradición oral, 

literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual. 

 CCL 

 CCEC 

 LCB 5.2.2. Interpreta, intuitivamente, el 

lenguaje figurado en textos literarios. 

 CCL 

 CAA 
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españolas y de otros países.  

 e  B5.4. Identificación de recursos 

literarios.  

 B5.3. Conocer y valorar los 

recursos literarios de la tradición oral: 

poemas, canciones, cuentos, 

refranes y adivinanzas 

 LCB 5.3.1. Distingue algunos recursos 

retóricos básicos propios de los poemas 

 CCL 

 CCEC 

 LCB 5.3.1. Utiliza, de manera guiada, 

comparaciones, aumentativos, diminutivos y 

sinónimos en textos literaríos. 

 CCL 

 CCEC 

 *b 

 e 

 B5.6. Creación de textos 

literarios en prosa o en verso, valorando 

el sentido estético y la creatividad: 

cuentos, poemas, adivinanzas, 

canciones y teatro. 

  B5.4. Producir a partir de 

modelos dados textos literarios en 

prosa o en verso, con sentido 

estético y creativilad: cuentos, 

poemas, adivinanzas, canciones y 

fragmentos teatrales. 

 LCB 5.4.1. Crea, con ayuda, sencillos 

textos literarios (cuentos, poemas, canciones y 

sencillas obras teatrales) a partir de pautas o 

modelos dados. 

 CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 CCEC 

 a, 

 b 

 e 

 B5.7. Comprensión 

memorización y recitado de poemas con 

el ritmo, y entonación y dicción 

adecuados.  

 B5.5. Reproducir textos 

literaríos breves y sencillos y 

adaptados a la edad. 

 LCB 5.5.1. Memoriza y reproduce 

sencillos textos orales adecuados a su edad: 

cuentos, poemas, canciones. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 e 

 j 

 B5.8. Dramatización y lectura 

dramatizada de textos literarios.  

 B5.6. Participar con interés 

en dramatizaciones de textos 

literarios adaptados a la edad. 

 LCB 5.6.1. Realiza dramatizaciones 

individualmente y en grupo de textos literarios 

acomodados a su edad. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 *d 

 e 

 B5.9. Valoración de la literatura 

en cualquier lengua (mayoritaria, 

minoritaria o minorizada) como vehículo 

de comunicación y como recurso de 

gozo personal. 

 B5.7. Valorar la literatura en 

cualquier lengua, especialmente en 

lengua gallega, como vehículo de 

comunicación y como recurso de 

gozo personal. 

 LCB 5.7.1. Valora la literatura en cualquier 

lengua, especialmente en lengua gallega, como 

vehículo de comunicación y como recurso de 

gozo personal. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 
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LINGUA GALEGA 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

1.CONTIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE - 4º Prim –LG 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: FALAR E ESCOITAR 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMP. C. 

● a 

● e 

 

● B1.1. Comprensión de textos orais procedentes da 

radio, da televisión ou da internet, con especial 

incidencia na noticia, para obter información 

xeral sobre feitos e acontecementos que resulten 

significativos e elaboración dun resumo. 

● B1.1. Comprender o sentido global de 

textos orais informativos dos medios de 

comunicación audiovisuais emitidos con 

claridade, de xeito directo e estilo 

sinxelo. 

● LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto 

xornalístico oral informativo dos medios de 

comunicación audiovisual, emitido de xeito claro, 

directo e sinxelo. 

● CCL 

● CAA 

● LGB1.1.2. Elabora un breve resumo dun texto oral. ● CCL 

● CSC 

● b 

● d 

● e 

● i 

● o 

● B1.2. Uso guiado de documentos audiovisuais 

para obter e relacionar informacións relevantes 

para aprender. 

● B1.2. Utilizar de xeito guiado 

documentos audiovisuais valorándoos 

como instrumento de aprendizaxe. 

● LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, 

audiovisuais e dixitais para obter a información 

necesaria para realizar traballos ou completar 

información. 

● CCL 

● CD 

● CAA 

● CSC 

● a 

● b 

● c 

● e 

● o 

● B1.3. Comprensión e produción de textos orais 

breves para aprender e para informarse, tanto os 

producidos con finalidade didáctica como os de 

uso cotián, de carácter informal (conversas entre 

iguais e no equipo de traballo) e dun maior grao 

de formalización (exposicións da clase ou 

debates). 

● B1.3. Comprender e producir textos 

orais propios do uso cotián ou do 

ámbito académico. 

● LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, 

comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas 

propostas propias. 

● CCL 

● CAA 

● CSC 

● CSEIEE 

● LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o 

sentido global. 

● CCL 

● CAA 

● 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 

● CCL 

● CSIEE 

● CAA 
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se é preciso. 

● LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo, así como nos 

debates. 

● CCL 

● CSIEE 

● CAA 

● CCL 

● a 

● c 

● e 

● B1.4. Actitude de escoita adecuada e respecto das 

de quen fala sen interrupcións inadecuadas. 

● B1.4. Manter unha actitude de escoita 

activa, deixando falar os demais, sen 

anticiparse ao que van dicir e 

respectando as súas opinións. 

● LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en 

actos de fala orais, sen interromper. 

● CCL 

● CSC 

● LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala. ● CCL 

● CSC 

● a 

● c 

● d 

● e 

● o 

● B1.5. Participación e cooperación nas situacións 

comunicativas habituais (informacións, conversas 

reguladoras da convivencia, debates, discusións 

ou instrucións) con valoración e respecto das 

normas que rexen a interacción oral (petición e 

quendas de palabra, mantemento do tema, 

respecto ás opinións das demais persoas, papeis 

diversos no intercambio comunicativo, ton de 

voz, posturas e xestos adecuados).  

● B1.5. Participar nas diversas situacións 

de intercambio oral que se producen na 

aula amosando valoración e respecto 

polas normas que rexen a interacción 

oral.  

● LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos 

intercambios orais. 

● CCL 

● CSC 

● CAA 

● LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas 

participantes nos intercambios orais e é consciente da 

posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 

intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.  

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● LGB1.5.3. Emprega unha postura e xestualidade 

adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa 

comprensión.  

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● LGB1.5.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción 

correctas: articulación e volume. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● LGB1.5.5. Participa na conversa formulando e 

contestando preguntas. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● CAA 

● a 

● b 

● B1.6. Uso de estratexias elementais para 

comprender e facer comprender as mensaxes 

orais: ton de voz, entoación, xestualidade e uso de 

● B1.6. Amosar interese por expresarse en 

público coherentemente, usando nexos 

básicos adecuados e presentando 

● LGB1.6.1. Planifica e elabora un discurso oral 

coherente, na secuencia de ideas ou feitos utilizando un 

vocabulario adecuado á súa idade. 

● CCL 

● CAA 
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● e 

● o 

nexos básicos. estratexias elementais para facer 

comprender a mensaxe. 
● LGB1.6.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando 

algúns nexos básicos. 

● CCL 

●  

● LGB1.6.3. Amosa un discurso oral claro, cunha 

pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua 

galega. 

● CCL 

● CCEC 

● b 

● e 

● i 

● o 

● B1.7. Produción de textos orais propios dos 

medios de comunicación social mediante 

simulación para ofrecer e compartir información e 

opinión. 

● B1.7. Elaborar textos sinxelos propios 

dos medios de comunicación mediante 

simulación. 

● LGB1.7.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios 

de comunicación mediante simulación. 

● CCL 

● CD 

● CAA 

● CSIEE 

● CSC 

● d 

● e 

● B1.8. Utilización de estratexias para potenciar a 

expresividade das mensaxes orais. 

● B1.8. Reforzar a eficacia comunicativa 

das súas mensaxes orais, coa utilización 

de elementos propios da linguaxe 

xestual. 

● LGB1.8.1. Utiliza a expresividade corporal para reforzar 

o sentido das súas producións orais. 

● CCL 

● CCEC 

● CSC 

● CAA 

● b 

● d 

● e 

● o 

● B1.9. Actitude de cooperación e de respecto en 

situacións de aprendizaxe compartida. 

● B1.9. Amosar respecto e cooperación 

nas situacións de aprendizaxe en grupo. 

● LGB1.9.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 

contribúe ao traballo en grupo. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● e ● B1.10. Interese por expresarse oralmente coa 

pronuncia e coa entoación adecuadas. 

● B1.10. Interesarse por amosar unha 

pronuncia e entoación adecuadas. 

● LGB1.10.1. Interésase por expresarse oralmente coa 

pronuncia e entoación adecuada a cada acto 

comunicativo. 

● CCL 

● CAA 

● CCEC 

● CSIEE 

● a 

● d 

● e 

● o 

● B1.11. Uso, dunha forma xeral, dunha linguaxe 

non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas. 

● B1.11. Usar, dunha forma xeral, unha 

linguaxe non discriminatoria e 

respectuosa coas diferenzas. 

● LGB1.11.1. Usa, dunha forma xeral, unha linguaxe non 

sexista. 

● CCL 

● CSC 

● LGB1.11.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe 

respectuosa coas diferenzas. 

● CCL 

● CSC 

● a 

● d 

● B1.12. Recoñecemento das variedades 

lingüísticas de carácter xeográfico en textos 

orais, sinalando as diferenzas fonéticas e 

● B1.12. Identificar variedades 

lingüísticas de carácter xeográfico en 

textos orais, sinalando as diferenzas 

● LGB1.12.1. Identifica diferenzas fonéticas e 

morfolóxicas moi evidentes en textos orais 

caracterizados pola súa orixe xeográfica. 

● CCL 

● CCEC 
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● e 

● o 

morfolóxicas e léxicas máis evidentes. fonéticas, morfolóxicas e léxicas máis 

evidentes. 
● LGB1.12.2. Valora por igual as distintas variedades 

xeográficas da lingua galega e o estándar como variante 

unificadora. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● a 

● d 

● e 

● o 

● B1.13. Identificación da lingua galega con 

diversos contextos de uso oral da lingua: en 

diferentes ámbitos profesionais e públicos 

(sanidade, educación, medios de comunicación, 

comercios...) e en conversas con persoas 

coñecidas ou descoñecidas. 

● B1.13. Identificar a lingua galega con 

diversos contextos de uso oral. 

● LGB1.13.1. Identifica o uso oral da lingua galega con 

diversos contextos profesionais: sanidade, educación, 

medios de comunicación, todo tipo de comercios. 

● CCL 

● CCEC 

● LGB1.13.2. Recoñece a validez da lingua galega para 

conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas. 

● CCL 

● CCEC 

● CSC 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LER 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

● b 

● e 

● I 

● j 

● o 

● B2.1. Comprensión da información relevante en 

textos das situacións cotiás de relación social: 

correspondencia escolar, normas da clase, normas 

do comedor, normas do transporte e regras de 

xogos.  

● B2.2. Comprensión de información xeral en 

textos procedentes dos medios de comunicación 

social (incluídas web infantís) con especial 

incidencia na noticia e nas cartas á dirección do 

xornal, localizando informacións destacadas en 

portadas, titulares, subtítulos, entradas. 

● B2.3. Comprensión de información relevante en 

textos para aprender e para informarse, tanto os 

producidos con finalidade didáctica como os de 

uso cotián (folletos descricións, instrucións e 

explicacións). 

● B2.1. Comprender, localizar e 

seleccionar información explícita en 

textos escritos de soportes variados 

(web infantís, libros, carteis). 

● 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. 

● CCL 

● CD 

● CSC 

● LGB2.1.2. Identifica as ideas principais dun texto 

(narrativo, descritivo, expositivo) adecuado á súa idade. 

● CCL 

● LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información 

concreta dun texto sinxelo, adecuado á súa idade. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, hipérboles e 

ironías evidentes, en textos de dificultade adecuada á súa 

idade. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● LGB2.1.5. Identifica a estrutura xeral dun texto e 

recoñece algúns mecanismos de cohesión (repeticións, 

sinónimos, anáforas pronominais sinxelas). 

● CCL 

● LGB2.1.6. Emprega o dicionario para resolver as 

dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 

● CCL 

● CAA 
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● CSIEE 

● LGB2.1.7. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral 

en función das necesidades de cada momento. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● b 

● e 

● B2.4. Interpretación de esquemas, gráficos e 

ilustracións relacionadas co contido principal do 

texto que acompañan. 

● B2.2. Interpretar e comprender, de 

maneira xeral, a información procedente 

de gráficos, esquemas sinxelos e 

ilustracións en textos.  

● LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a 

información de gráficos, esquemas sinxelos e 

ilustracións, relacionando esta co contido do texto que 

acompañan.  

● CCL 

● CAA 

● CSC 

● CSIEE 

● CMCT 

● b 

● e 

● B2.5. Subliñado, esquematización e resumo da 

información relevante dun texto sinxelo. 

● B2.3. Realizar o subliñado das ideas 

principais dun texto sinxelo e 

esquematizar e resumir o seu contido. 

● LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun 

texto sinxelo. 

● CCL 

● CAA 

● LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, 

indicando as ideas principais. 

● CCL 

● CAA 

● LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo. ● CCL 

● CAA 

● b 

● e 

● B2.6. Introdución ás estratexias de control do 

proceso lector (anticipación, formulación de 

hipóteses, relectura...). 

● B2.4. Utilizar, de maneira xeral, 

estratexias para mellorar a lectura.  

● LGB2.4.1. Deduce, de maneira xeral, o posible contido 

dun texto antes de lelo, axudándose do título e as 

ilustracións. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para 

acadar a comprensión, cando é preciso. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● b 

● e 

● i 

● B2.7. Uso dirixido das tecnoloxías da información 

e das bibliotecas para obter informacións 

relevantes para realizar as súas tarefas. 

● B2.5. Utilizar as tecnoloxías da 

información para obter información 

necesaria para a realización das súas 

tarefas. 

● LGB2.5.1. Utiliza, de forma guiada, as tecnoloxías da 

información para obter información.  

● CCL 

● CD 

● CAA 

● LGB2.5.2. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a 

información dun texto. 

● CCL 

● CAA 

● CD 

● CSIEE 
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● a 

● b 

● e 

● B2.8. Lectura persoal, silenciosa e en voz alta, de 

textos en galego adaptados aos seus intereses. 

● B2.9. Dramatización e lectura dramatizada de 

textos literarios e non literarios. 

● B2.6. Ler, en silencio ou en voz alta, 

textos en galego adaptados aos seus 

intereses. 

● LGB2.6.1. Descodifica sen dificultade as palabras. ● CCL 

● CAA 

● LGB2.6.2. Le textos en voz alta, sen dificultade e coa 

velocidade adecuada.  

● CCL 

● LGB2.6.3. Le textos, adaptados á súa idade e aos seus 

intereses, en silencio e sen dificultade. 

● CCL 

● LGB2.6.4. Fai lecturas dramatizadas de textos. ● CCL 

● CSC 

● a 

● b 

● e 

● i 

● B2.10. Coñecemento do funcionamento da 

biblioteca da aula e do centro, así como as virtuais 

e participación en actividades literarias. 

● B2.7. Coñecer o funcionamento da 

bibliotecas de aula, centro, así como as 

virtuais, colaborando no seu coidado e 

mellora, e participar en actividades 

literarias. 

● LGB2.7.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, 

para obter datos e informacións, e colabora no seu 

coidado e mellora. 

● CCL 

● CAA 

● CSC 

● LGB2.7.2. Identifica o funcionamento da biblioteca de 

aula, de centro, así como as virtuais e colabora no seu 

coidado e mellora. 

● CCL 

● CAA 

● CSC 

● LGB2.7.3. Participa en actividades literarias do centro. ● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● a 

● b 

● e 

● B2.11. Mantemento adecuado e ampliación da 

biblioteca persoal. 

● B2.8. Ter interese por ter unha 

biblioteca propia. 

● LGB2.8.1. Amosa interese pola conservación e 

organización dos seus libros. 

● CCL 

● CAA 

● CSC 

● a 

● b 

● e 

● o 

● B2.12. Interese polos textos escritos como fonte 

de aprendizaxe e como medio de comunicación 

de experiencias. 

● B2.9. Amosar interese polos textos 

escritos como fonte de aprendizaxe e 

medio de comunicación.  

● LGB2.9.1. Amosa interese pola lectura como fonte de 

aprendizaxe e medio de comunicación. 

● CCL 

● CAA 

● CSC 

● CCEC 

● a 

● b 

● e 

● m 

● B2.13. Desenvolvemento da autonomía lectora, 

da capacidade de elección de temas e de textos e 

de expresión das preferencias persoais. 

● B2.10. Amosar certa autonomía lectora 

e capacidade de selección de textos do 

seu interese, así como ser quen de 

expresar preferencias.  

● LGB2.10.1. Amosa certa autonomía lectora e capacidade 

de seleccionar textos do seu interese. 

● CCL 

● LGB2.10.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e 

valoracións sobre as lecturas feitas. 

● CCL 

● CSC 
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● CAA 

● CSIEE 

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

● a 

● b 

● e 

● B3.1. Uso, de maneira xeral, das estratexias de 

planificación, de textualización e revisión como 

partes do proceso escritor. 

● B3.1. Usar, de maneira xeral, as 

estratexias de planificación, 

textualización e revisión do texto. 

● LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de 

comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e 

estruturando a información.  

● CCL 

● CSIEE 

● CAA 

● LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con 

coherencia xeral e de xeito creativo. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● 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). 

● CCL 

● LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: 

ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● LGB3.1.5. Escribe textos propios seguindo o proceso de 

planificación, redacción, revisión e elabora borradores. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de 

textos. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● a 

● b 

● e 

● i 

● o 

● B3.2. Composición de textos propios de 

situacións cotiás de relación social 

(correspondencia básica, mensaxes curtas, normas 

de convivencia, avisos, solicitudes, instrucións) 

de acordo coas características propias destes 

xéneros. 

● B3.2. Crear textos sinxelos de diferente 

tipoloxía que permitan narrar, describir 

e resumir emocións e informacións 

relacionadas con situacións cotiás e 

aqueles que sexan característicos dos 

medios de comunicación. 

● LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos 

propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: 

cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas 

de convivencia,avisos, instrucións… 

● CCL 

● CAA 

● CD 

● LGB3.2.2. Redacta textos sinxelos xornalísticos ● CCL 
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● B3.3. Composición de textos de información e de 

opinión moi sinxelos, característicos dos medios 

de comunicación social, sobre acontecementos 

significativos, con especial incidencia na noticia e 

nas cartas á dirección do xornal, en situacións 

reais ou simuladas. 

(noticias) e publicitarios (anuncios e carteis). ● CSC 

● CCEC 

● CAA 

● LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, 

expositivos, descritivos) seguindo un guión establecido. 

● CCL 

● CAA 

● LGB3.2.4. Escribe textos coherentes empregando algúns 

elementos de cohesión. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios 

do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de 

comunicación. 

● CCL 

● CSC 

● CAA 

● b 

● e 

● B3.4. Produción de textos relacionados co ámbito 

académico para obter, organizar e comunicar 

información (cuestionarios, resumos, informes 

sinxelos, descricións, explicacións). 

● B3.3. Elaborar textos do ámbito 

académico para obter, organizar e 

comunicar información. 

● LGB3.3.1. Elabora por escrito textos moi sinxelos do 

ámbito académico (cuestionarios, resumos, informes 

sinxelos, descricións, explicacións...) para obter, 

organizar e comunicar información. 

● CCL 

● CAA 

● CSIEE 

● a 

● b 

● e 

● j 

● o 

● B3.5. Creación de textos sinxelos utilizando a 

linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, 

anuncios, cómic. 

● B3.4. Elaborar textos sinxelos que 

combinen a linguaxe verbal e a non 

verbal. 

● LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a 

linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, 

anuncios, cómic. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● CAA 

● CSIEE 

● b 

● d 

● e 

● i 

● j 

● B3.6. Uso guiado de programas informáticos de 

procesamento de textos. 

● B3.5. Usar, de xeito guiado, programas 

informáticos de procesamento de texto. 

● LGB3.5.1. Usa, de xeito guiado, programas informáticos 

de procesamento de texto. 

● CCL 

● CD 

● CAA 

● CSIEE 

● b 

● e 

● i 

● j 

● B3.7. Utilización de elementos gráficos e 

paratextuais, con grao crecente de dificultade, 

para facilitar a comprensión 

(ilustracións,subliñados, gráficos, tipografía) e 

ilustrar o seu contido. 

● B3.6. Utilizar recursos gráficos e 

paratextuais que faciliten a comprensión 

dos textos. 

● LGB3.6.1. Usa recursos sinxelos gráficos e paratextuais 

(ilustracións, subliñados, gráficos e tipografía) para 

facilitar a comprensión dos textos e ilustrar o seu 

contido. 

● CCL 

● CD 

● CSIEE 
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● a 

● b 

● e 

● i 

● B3.8. Interese polo coidado e a presentación dos 

textos escritos e respecto pola norma ortográfica. 

● B3.9. Valoración da escritura como instrumento 

de relación social, de obtención e de 

reelaboración da información e dos 

coñecementos. 

● B3.7. Coidar a presentación dos 

traballos escritos en calquera soporte e 

valorar a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

● 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. 

● CCL 

● CD 

● CAA 

● LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación e como medio de obtención e 

coñecemento. 

● CCL 

● CSC 

 
 
 
 

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

● e ● B4.1. Uso e identificación intuitiva da 

terminoloxía seguinte nas actividades de 

produción e interpretación: denominación dos 

textos traballados; enunciado, palabra e 

sílaba, xénero e número, determinantes, 

cuantificadores, tempos verbais (pasado, 

presente e futuro). 

● B4.1. Utilizar terminoloxía 

lingüística e gramatical básica, 

como apoio á comprensión e á 

produción de textos, así como 

aplicar o seu coñecemento no 

uso da lingua. 

● LGB4.1.1. Sinala a denominación dos textos traballados e 

recoñece nestes enunciados, palabras e sílabas. 

● CCL 

● CAA 

● LGB4.1.2. Identifica o tempo verbal (presente, pasado e 

futuro) en formas verbais dadas. 

● CCL 

● CAA 

● LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada 

palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas. 

● CCL 

● CAA 

● LGB4.1.4. Identifica nun texto substantivos, adxectivos 

determinantes e cuantificadores. 

● CCL 

● CAA 

● LGB4.1.5. Sinala o xénero e número de palabras dadas e 

cámbiao. 

● CCL 

● CAA 

● b 

● e 

● B4.2. Aplicación xeral das normas 

ortográficas, apreciando o seu valor social. 

● B4.2. Aplicar, de forma xeral, 

as normas ortográficas xerais e 

as de acentuación en particular, 

apreciando o seu valor social e 

a necesidade de cinguirse a 

elas. 

● LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación. ● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, 

aplicándoas nas súas producións escritas. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 
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● 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. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● e ● B4.3. Comparación e transformación de 

enunciados, mediante inserción, supresión, 

cambio de orde, segmentación e 

recomposición, para xulgar sobre a 

gramaticalidade dos resultados e facilitar o 

desenvolvemento dos conceptos lingüísticos e 

da metalinguaxe. 

● B4.4. Comparación de estruturas sintácticas 

elementais para observar a súa equivalencia 

semántica ou posibles alteracións do 

significado. 

● B4.5. Inserción e coordinación de oracións 

como instrumento na mellora da composición 

escrita. 

● B4.3. Utilizar correctamente as 

regras de puntuación, así como 

construír correctamente as 

oracións desde o punto de vista 

sintáctico, nas producións orais 

e escritas. 

● LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de 

puntuación. 

● CCL 

● LGB4.3.2. Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas 

producións. 

● CCL 

● LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas 

morfosintácticas de colocación do pronome átono. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● e ● B4.6. Exploración das posibilidades do uso de 

diversos enlaces entre oracións (adición, 

causa, oposición, contradición...), en relación 

coa composición de textos.  

● B4.4. Recoñecer e empregar os 

conectores básicos. 

● LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: 

adición, causa, oposición, contradición... 

● CCL 

● CAA 

● e ● B4.7. Identificación intuitiva do verbo e os 

seus complementos, especialmente o suxeito, 

así como dalgúns papeis semánticos do 

suxeito. 

● B4.5. Identificar intuitivamente 

o suxeito e o predicado, así 

como o papel semántico do 

suxeito, para mellorar a 

comprensión e a produción de 

textos. 

● LGB4.5.1. Identifica intuitivamente, en oracións sinxelas, o 

papel semántico do suxeito. 

● CCL 

● CAA 

● LGB4.5.2. Sinala intuitivamente o verbo e os seus 

complementos, especialmente o suxeito, en oracións.  

● CCL 

● CAA 

● b 

● e 

● i 

● o 

● B4.8. Uso do dicionario, en papel ou dixital, 

con certa autonomía. 

● B4.6. Usar o dicionario en 

papel ou dixital, con certa 

autonomía. 

● LGB4.6.1. Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel 

ou dixital. 

● CCL 

● CAA 

● CD 

● B4.9. Identificación de palabras compostas e 

derivadas, de sinónimos de antónimos e 

palabras polisémicas de uso habitual, en 

relación coa compresión e coa produción de 

● B4.7. Identificar palabras 

compostas e derivadas, así 

como sinónimos, antónimos e 

palabras polisémicas de uso 

habitual, para comprender e 

● LGB4.7.1. Recoñece palabras derivadas e compostas, 

identificando e formando familias de palabras. 

● CCL 

● CAA 

● LGB4.7.2. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras ● CCL 
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textos. producir textos. polisémicas de uso habitual. ● CAA 

● a 

● d 

● e 

● h 

● m 

● o 

● B4.10. Valoración da lingua galega dentro da 

realidade plurilingüe e pluricultural de España 

e de Europa. 

● B4.8. Valorar a lingua galega 

dentro da realidade plurilingüe 

e pluricultural de España e de 

Europa. 

● LGB4.8.1. Identifica e valora a lingua galega dentro da 

realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● a 

● d 

● e 

● m 

● o 

● B4.11. Comparación entre aspectos das 

linguas que coñece e/ou está a aprender para 

mellorar os procesos comunicativos e 

recoñecer as interferencias. 

● B4.9. Establecer relacións 

elementais entre as diversas 

linguas que utiliza ou está a 

aprender o alumnado. para 

reflexionar sobre como 

mellorar os seus procesos 

comunicativos na lingua 

galega. 

● LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as 

interferencias entre as linguas que está a aprender.  

● CCL 

● CCEC 

● 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. 

● CCL 

● CCEC 

● CSC 

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

● b 

● d 

● e 

● o 

● B5.1. Escoita, memorización e reprodución de 

textos procedentes da literatura popular oral 

galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, 

cancións, ditos), así como da literatura galega 

en xeral. 

● B5.2. Valoración e aprecio do texto literario 

galego (oral ou non) como fonte de 

coñecemento da nosa cultura e como recurso 

de gozo persoal. 

● B5.1. Escoitar, memorizar, 

reproducir e valorar textos 

procedentes da literatura 

popular galega, así como da 

literatura galega en xeral. 

● 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. 

● CCL 

● CAA 

● CCEC 

● 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. 

● CCL 

● CCEC 

● b 

● d 

● e 

● i 

● B5.3. Lectura persoal, silenciosa e en voz alta 

de obras en galego adecuadas á idade e aos 

intereses. 

● B5.4. Lectura guiada e expresiva de textos 

narrativos da literatura infantil, adaptacións 

breves de obras literarias clásicas e literatura 

actual en diversos soportes. 

● B5.2. Ler textos e obras en 

galego da literatura infantil, 

adaptacións breves de obras 

clásicas e literatura actual, en 

diferentes soportes. 

● 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. 

● CCL 

● CCEC 

● CD 

● LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da 

literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e 

literatura actual e en diferentes soportes. 

● CCL 

● CCEC 
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● CD 

● b 

● d 

● e 

● o 

● B5.5. Lectura guiada de poemas, de relatos e 

de obras teatrais sinxelas recoñecendo as 

características dalgúns modelos. 

● B5.3. Identificar o xénero 

literario ao que pertence uns 

textos dados. 

● LGB5.3.1. Identifica o xénero literario ao que pertencen uns 

textos dados: narrativa, poesía e teatro. 

● CCL 

● CCEC 

● b 

● e 

● B5.6. Recreación e composición de poemas e 

relatos para comunicar sentimentos, 

emocións, preocupacións, desexos, estados de 

ánimo ou lembranzas, recoñecendo as 

características dalgúns modelos. 

● B5.4. Recrear e compoñer 

poemas e relatos a partir de 

modelos sinxelos. 

● 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. 

● CCL 

● CCEC 

● CSC 

● b 

● d 

● e 

● B5.7. Dramatización e lectura dramatizada de 

situacións de textos literarios adaptados á súa 

idade. 

● B5.5. Participar activamente en 

dramatizacións de situacións e 

de textos literarios adaptados á 

súa idade. 

● LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de 

situacións e de textos literarios adaptados á súa idade. 

● CCL 

● a 

● d 

● e 

● o 

● B5.8. Valoración da literatura en calquera 

lingua (maioritaria, minoritaria ou 

minorizada), como vehículo de comunicación, 

fonte de coñecemento doutros mundos, 

tempos e culturas, e como recurso de gozo 

persoal. 

● B5.6. Valorar a literatura en 

calquera lingua, como vehículo 

de comunicación, fonte de 

coñecemento doutros mundos, 

tempos e culturas, e como 

recurso de gozo persoal. 

● LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como 

vehículo de comunicación, fonte de coñecemento doutros 

mundos, tempos e culturas, e como recurso de gozo persoal. 

● CCL 

● CSC 

● CCEC 

● a 

● d 

● e 

● o 

● B5.9. Interese por coñecer os modelos 

narrativos e poéticos que se utilizan noutras 

culturas. 

● B5.10. Comparación de imaxes, símbolos e 

mitos facilmente interpretables que noutras 

culturas serven para entender o mundo e 

axudan a coñecer outras maneiras de relacións 

sociais. 

● B5.7. Amosar interese, 

respecto e tolerancia ante as 

diferenzas persoais, sociais e 

culturais. 

● LGB5.7.1. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e 

formas de relación social, respectando e valorando a 

diversidade cultural. 

● CCL 

● CCEC 
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MATEMÁTICAS  4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b 

g 

e 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de 

problemas: análise e comprensión do 

enunciado. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: facer un debuxo, unha 

táboa, un esquema da situación, ensaio e 

erro razoado, operacións matemáticas 

axeitadas etc. Resultados obtidos.  

B1.1. Expresar verbalmente de 

forma razoada o proceso 

seguido na resolución dun 

problema.  

MTB1.1.1. Comunica verbalmente de forma 

razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema de matemáticas ou en contextos da 

realidade. 

CMCT 

CCL 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

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. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MTB1.2.2. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MTB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas 

a resolver, contrastando a súa validez e 

valorando a súa utilidade e eficacia. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

MTB1.2.4. Identifica e interpreta datos e mensaxes 

de textos numéricos sinxelos da vida cotiá 

(facturas, folletos publicitarios, rebaixas...). 

CMCT 

CCL 

CAA 

b 

g 

B1.2. Proposta de pequenas investigacións en 

contextos numéricos, xeométricos e 

funcionais. 

B1.3. Profundar en problemas 

resoltos propoñendo pequenas 

variacións nos datos, outras 

MTB1.3.1. Profunda en problemas unha vez 

resoltos, analizando a coherencia da solución e 

buscando outras formas de resolvelos. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 
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preguntas etc. MTB1.3.2. Formula novos problemas, a partir dun 

resolto: variando os datos, propoñendo novas 

preguntas, conectando coa realidade, buscando 

outros contextos etc. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

g B1.3. Acercamento ao método de traballo 

científico mediante o estudo dalgunhas das 

súas características e a súa práctica en 

situacións sinxelas. 

B1.4. Identificar e resolver 

problemas da vida cotiá, 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións entre 

a realidade e as matemáticas e 

valorando a utilidade dos 

coñecementos matemáticos 

axeitados para a resolución de 

problemas. 

MTB1.4.1. Practica o método científico sendo 

ordenado, organizado e sistemático. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B1.4. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias do traballo científico. 

B1.5. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes 

ao traballo matemático. 

MTB1.5.1. Desenvolve e amosa actitudes 

axeitadas para o traballo en matemáticas: 

esforzo, perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada. 

CMCT 

CSC 

CSIEE 

b 

g 

i 

B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 

proceso de aprendizaxe para obter 

información, realizar cálculos numéricos, 

resolver problemas e presentar resultados. 

B1.6. Integración nas tecnoloxías da 

información e a comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

B1.6. Utilizar os medios 

tecnolóxicos de modo habitual 

no proceso de aprendizaxe, 

buscando, analizando e 

seleccionando información 

relevante en internet ou en 

outras fontes elaborando 

documentos propios, facendo 

exposicións e argumentacións. 

MTB1.6.1. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a 

realización de cálculos numéricos, para 

aprender e resolver problemas. 

CMCT  

CD 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
CPI do Feal -  CURSO 2021/2022 

      páxina 128 

 

BLOQUE 2. NÚMEROS 

OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b 

e 

g 

h 

B2.1. Números naturais, decimais e fraccións. 

B2.2. A numeración romana. 

B2.3. Orde numérica. Utilización dos números 

ordinais. Comparación de números. 

B2.4. Nome e grafía dos números de máis de 

seis cifras.  

B2.5. Equivalencias entre os elementos do 

sistema de numeración decimal: unidades, 

decenas, centenas etc. 

B2.6. O sistema de numeración decimal: valor 

posicional das cifras. 

B2.7. O número decimal: décimas e 

centésimas. 

B2.8. Fraccións. Representación gráfica. 

B2.9. Os números decimais: valor de posición. 

B2.1. Ler, escribir e ordenar 

utilizando razoamentos 

apropiados, distintos tipos 

de números (romanos, 

naturais, fraccións e 

decimais ata as 

centésimas).  

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o 

coñecemento á comprensión de datacións. 

CMCT 

CCEC 

CCL 

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. 

CMCT 

CAA 

CCL 

b 

g 

B2.10. Descomposición e redondeo de 

números naturais e decimais 

B2.2. Interpretar diferentes 

tipos de números segundo 

o seu valor. 

MTB2.2.1. Descompón, compón e redondea números 

naturais e decimais, interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B2.11. Operacións con números naturais: 

suma, resta, multiplicación e división.  

B2.12. Identificación e uso dos termos propios 

da división.  

B2.13. Propiedades das operacións e relacións 

entre elas utilizando números naturais. 

B2.14. Concepto de fracción como relación 

entre as partes o todo. 

B2.15. Operacións con fraccións. 

B2.16. Operacións con números decimais. 

B2.17. Utilización dos algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e división. 

B2.3. Operar cos números 

tendo en conta a xerarquía 

nas operacións, aplicando 

as súas propiedades, as 

estratexias persoais e os 

diferentes procedementos 

que se utilizan segundo a 

natureza do cálculo que se 

realizará (algoritmos 

escritos, cálculo mental, 

tenteo, estimación, 

calculadora), usando o 

máis adecuado. 

MTB2.3.1. Aplica as propiedades das operacións e as 

relacións entre elas. 

CMCT 

CAA 

MTB2.3.2. Realiza sumas e restas de fraccións co 

mesmo denominador na resolución de problemas 

contextualizados.  

CMCT 

CAA 

MTB2.3.3. Realiza operacións con números decimais 

na resolución de problemas contextualizados. 

CMCT 

CAA 
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b 

g 

i 

B2.18. Estimación de resultados. 

B2.19. Utilización dos algoritmos estándar de 

suma, resta, multiplicación e división. 

B2.20. Automatización de algoritmos.  

B2.21. Descomposición de números naturais 

atendendo ao valor posicional das súas 

cifras.  

B2.22. Construción de series ascendentes e 

descendentes.  

B2.23. Descomposición de números decimais 

atendendo ao valor posicional das súas 

cifras.  

B2.24. Elaboración e uso de estratexias de 

cálculo mental. 

B2.25. Utilización da calculadora. 

B2.4. Coñecer, utilizar e 

automatizar algoritmos 

estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con 

distintos tipos de números, 

en comprobación de 

resultados en contextos de 

resolución de problemas e 

en situacións da vida cotiá. 

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. 

CMCT 

CAA 

MTB2.4.2. Constrúe series numéricas, ascendentes e 

descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir 

calquera número e de cadencias 5, 25 e 50 a partir 

de múltiplos de 5, 25 e 50. 

CMCT 

MTB2.4.3. Elabora e emprega estratexias de cálculo 

mental. 

CMCT 

CAA 

MTB2.4.4. Estima e redondea o resultado dun cálculo 

valorando a resposta. 

CMCT 

CAA 

MTB2.4.5. Emprega a calculadora aplicando as regras 

dos eu funcionamento para investigar e resolver 

problemas. 

CMCT 

CAA 

CD 

b 

g 

B2.26. Comprobación de resultados mediante 

estratexias aritméticas. 

B2.27. Resolución de problemas da vida cotiá. 

B2.5. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá, 

adecuados ao seu nivel, 

establecendo conexións 

entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a 

utilidade dos coñecementos 

matemáticos adecuados e 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

MTB2.5.1. Resolve problemas que impliquen o 

dominio dos contidos traballados, empregando 

estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de 

exemplos contrarios), creando conxecturas, 

construíndo, argumentando e tomando decisións.  

CMCT 

CAA 

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. 

CMCT 

CAA  

CSIEE 

BLOQUE 3. MEDIDA 

OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b B3.1. Elección da unidade máis axeitada para B3.1. Escoller os instrumentos 

de medida máis pertinentes 

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades e masas 

de obxectos e espazos coñecidos elixindo a 

CMCT 
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e 

g 

a expresión dunha medida. 

B3.2. Realización de medicións. 

B3.3. Estimación de lonxitudes, capacidades e 

masas de obxectos e espazos coñecidos; 

elección da unidade e dos instrumentos 

máis axeitados para medir e expresar unha 

medida. 

en cada caso, estimando a 

medida de magnitudes de 

lonxitude, capacidade, 

masa e tempo facendo 

previsións razoables. 

unidade e os instrumentos máis axeitados para 

medir e expresar unha medida, explicando de 

forma oral o proceso seguido e a estratexia 

utilizada. 

CCL 

CAA 

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando 

estratexias e unidades convencionais e non 

convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 

para a expresión dunha medida. 

CMCT 

CAA 

g B3.4. Comparación e ordenación de medidas 

dunha mesma magnitude. 

B3.5. Desenvolvemento de estratexias para 

medir figuras de maneira exacta e 

aproximada. 

B3.6. Sumar e restar medidas de lonxitude, 

capacidade e masa. 

B3.2. Operar con diferentes 

medidas. 

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, 

capacidade e masa en forma simple dando o 

resultado na unidade determinada de antemán. 

CMCT 

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da 

lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 

complexa e viceversa. 

CMCT 

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma 

magnitude. 

CMCT 

b 

g 

B3.7. Unidades de medida do tempo e as súas 

relación. 

B3.8. Equivalencias e transformacións entre 

horas, minutos e segundos. 

B3.9. Lectura en reloxos analóxicos e dixitais. 

B3.10. Cálculos con medidas temporais. 

B3.3. Coñecer as unidades de 

medida do tempo e as súas 

relación, utilizándoas para 

resolver problemas da vida 

diaria. 

MTB3.3.1. Resolve problemas da vida diaria utilizando 

as medidas temporais e as súas relacións. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B3.11. O sistema monetario da Unión Europea. 

Unidade principal: o euro. Valor das 

diferentes moedas e billetes. 

B3.12. Múltiplos e submúltiplos do euros. 

B3.13. Equivalencias entre moedas e billetes. 

B3.4. Coñecer o valor e as 

equivalencias entre as 

diferentes moedas e billetes 

do sistema monetario da 

Unión Europea. 

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 

situación reais coma figuradas. 

CMCT 

CAA 

CSC 

BLOQUE 4. XEOMETRÍA 

OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b B4.1. Formas planas e espaciais: figuras B4.1. Coñecer as figuras 

planas; cadrado, 

MTB4.1.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus 

lados e aos seus ángulos, identificando as 

CMCT 
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g 

i 

planas: elementos, relación e clasificación. 

B4.2. Clasificación de triángulos atendendo os 

seus lados e os seus ángulos. 

rectángulo, romboide, 

triángulo, trapecio e rombo. 

relacións entre os seus lados e entre ángulos. CAA 

MTB4.1.2. Utiliza instrumentos de debuxo e 

ferramentas tecnolóxicas para a construción e 

exploración de formas xeométricas. 

CMCT 

CD 

b 

g 

B4.3. Clasificación de cuadriláteros atendendo 

o paralelismo dos seus lados. Clasificación 

dos paralelepípedos. 

B4.4. A circunferencia e o círculo. Elementos 

básicos: centro, raio e diámetro. 

B4.2. Utilizar as propiedades 

das figuras planas para 

resolver problemas. 

MTB4.2.1. Clasifica cuadriláteros atendendo ao 

paralelismo dos seus lados. 

CMCT 

CAA 

MTB4.2.2. Identifica e diferencia os elementos básicos 

da circunferencia e círculo: centro, raio e diámetro. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B4.5. Identificación e denominación de 

polígonos atendendo o número de lados. 

B4.6. Corpos xeométricos: elementos, relación 

e clasificación. 

B4.7. Poliedros. Elementos básicos: vértices, 

caras e arestas. Tipos de poliedros. 

B4.8. Corpos redondos: cono, cilindro e esfera. 

B4.9. Regularidades e simetrías: 

recoñecemento de regularidades. 

B4.3. Coñecer as 

características e aplicalas 

para clasificar: poliedros, 

prismas, pirámides, corpos 

redondos: cono, cilindro e 

esfera e os seus elementos 

básicos. 

MTB4.3.1. Identifica e nomea polígonos atendendo o 

número de lados. 

CMCT 

CAA 

MTB4.3.2. Recoñece e identifica poliedros, prismas, 

pirámides e os seus elementos básicos: vértices, 

caras e arestas. 

CMCT 

CAA 

MTB4.3.3. Recoñece e identifica corpos redondos: 

cono, cilindro e esfera e os seus elementos 

básicos. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

h 

B4.10. Interpretación de representacións 

espaciais en situacións da vida cotiá.  

B4.4. Interpretar 

representacións espaciais 

realizadas a partir de 

sistemas de referencia e de 

obxectos ou situacións 

familiares. 

MTB4.4.1. Representa a escola, o barrio ou a aldea 

mediante un plano ou esbozo. 

CMCT 

CAA 

CSC 

b 

g 

B4.11. Resolución de problemas de xeometría 

relacionados coa vida cotiá.  

B4.5. Identificar, resolver 

problemas da vida cotiá 

axeitados ao seu nivel, 

establecendo conexións 

entre a realidade e as 

matemáticas e valorando a 

utilidade dos coñecementos 

matemáticos axeitados e 

reflexionando sobre o 

proceso aplicado para a 

resolución de problemas. 

MTB4.5.1. Resolve problemas 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.  

CMCT 

CAA 

CSIEE 

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, 

CMCT 

CAA 
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propoñendo outras formas de resolvelo. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

OBXECTIVO

S 
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

b 

g 

B5.1. Recollida e clasificación de datos 

cualitativos e cuantitativos. 

B5.1. Recoller e rexistrar unha 

información cuantificable, 

utilizando algúns recursos 

sinxelos de representación 

gráfica: táboas de datos, 

bloques de barras, 

diagramas lineais… 

comunicando a información. 

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos 

en situacións familiares. 

CMCT 

CAA 

b 

g 

B5.2. Análise crítica das informacións que se 

presentan mediante gráficas estatísticas. 

B5.2. Facer estimacións 

baseadas na experiencia 

sobre o resultado (posible, 

imposible, seguro, máis ou 

menos probable) de 

situacións sinxelas nas que 

interveña o azar e 

comprobar o dito resultado. 

MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada 

sobre as informacións que se presentan mediante 

gráficas estatísticas. 

CMCT 

CAA 
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VALORES SOCIAIS E CÍVICOS EN 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE – 4º Prim- VCS 
 
 

BLOQUE 1. A IDENTIDADE E A DIGNIDADE DA PERSOA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

m 

k 

B1.1. O autocoñecemento. 

Identificación das características 

persoais e dos trazos de 

identidade, as propias capacidades 

e necesidades. 

B1.2. Habilidades comunicativas. 

Expresión de vivencias e 

sentimentos de forma construtiva. 

B1.1. Crear unha imaxe positiva de un 

mesmo tomando decisións 

meditadas e responsables, 

baseadas nun bo autoconcepto. 

 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. 

CSC 

CCL 

VSCB1.1.2.Manifesta verbalmente unha visión positiva 

das súas propias calidades e limitacións. 

CSC 

CCL 

CAA 

 m B1.3. O autoconcepto. A 

autovaloración; os trazos de 

personalidade. A autoconciencia 

emocional. A respectabilidade e a 

dignidade persoal. O estilo persoal 

positivo. 

B1.2. Construír o estilo persoal 

baseándose na respectabilidade e 

na dignidade persoal. 

VSCB1.2.1. Razoa o sentido do compromiso respecto a 

un mesmo e ás demais persoas. 

CSC 

CCL 

CSIEE 

VSCB1.2.2. Actúa de forma respectable e digna. CSC 

CSIEE         

m 

a  

B1.4. As emocións. Identificación, 

recoñecemento, expresión e 

verbalización. Causas e 

consecuencias. Asociación 

pensamento-emoción.  

B1.5. O autocontrol. A regulación dos 

sentimentos. As estratexias de 

reestruturación cognitiva. A 

resiliencia. 

B1.3. Estruturar un pensamento 

efectivo e independente 

empregando as emocións de forma 

positiva. 

VSCB1.3.1. Reflexiona, sintetiza e estrutura os seus 

pensamentos. 

CAA 

VSCB1.3.2. Utiliza estratexias de reestruturación 

cognitiva, de xeito guiado, sobre situacións da súa 

realidade.  

CAA 

VSCB1.3.3. Aplica o autocontrol á toma de decisións, á 

negociación e a resolución de conflitos, de xeito 

guiado. 

CSC 

CSIEE 
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VSCB1.3.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades 

e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais 

nas actividades cooperativas. 

CSC 

CSIEE  - CCL         

m 

b 

B1.6. A responsabilidade. O sentido 

do compromiso respecto a un 

mesmo e a ás demais persoas. 

Valoración do erro como factor de 

aprendizaxe e mellora. 

B1.4.Desenvolver o propio potencial, 

mantendo unha motivación 

intrínseca e esforzándose para o 

logro de éxitos individuais e 

compartidos. 

VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo 

individual e colectivo para a consecución de 

obxectivos. 

CSC           

CSIEE 

VSCB1.4.2. Asume as súas responsabilidades durante 

a colaboración. 

CSC                           

CSIEE 

VSCB1.4.3 Realiza unha autoavaliación responsable 

da execución das tarefas. 

CSC  

CAA  

CSIEE 

m B1.7. A autonomía persoal e a 

autoestima. Seguridade nun 

mesmo e nunha mesma, iniciativa, 

autonomía para a acción, 

confianza nas propias 

posibilidades. A toma de decisións 

persoal meditada. Tolerancia á 

frustración. 

B1.5. Adquirir capacidades para tomar 

decisións de forma independente, 

manexando as dificultades para 

superar frustracións e sentimentos 

negativos ante os problemas. 

VSCB1.5.1. Utiliza o pensamento creativo na análise 

de problemas e na formulación de propostas de 

actuación. 

CSC               

CSIEE 

VSCB1.5.2.Emprega estratexias para facer fronte á 

incerteza, ao medo ou ao fracaso. 

CSC          

CSIEE            

a B1.8. A iniciativa. A automotivación. A 

autoproposta de desafíos.  

B1.6. Desenvolver a autonomía e a 

capacidade de emprendemento 

para conseguir logros persoais 

responsabilizándose do ben 

común. 

VSCB1.6.1.Participa na resolución de problemas 

escolares con seguridade e motivación. 

CSIEE 

CSC       

VSCB1.6.2. Realiza propostas creativas e utiliza as 

súas competencias para abordar proxectos sobre 

valores sociais. 

CSC        

CSIEE         

CCEC 

VSCB1.6.3. Define e formula claramente problemas de 

convivencia. 

CSC        

CCL      

 b B1.9. A Responsabilidade. Causas e 

consecuencias das accións 

propias. A toma de decisións 

persoais meditadas: técnicas e 

recursos. O sentido do compromiso 

respecto a un mesmo e aos 

B1.7. Propoñerse desafíos e levalos a 

cabo mediante unha toma de 

decisión persoal, meditada e 

responsable, desenvolvendo un bo 

sentido do compromiso respecto a 

un mesmo e aos demais. 

VSCB.1 7.1.Sopesa as consecuencias das súas 

accións. 

CSC         

CSIEE 

VSCB1.7.2. Desenvolve actitudes de respecto e 

solidariedade cara aos demais en situacións formais 

CSC 

CSIEE 
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demais.  e informais da interacción social. 

BLOQUE 2. A COMPRENSIÓN E O RESPECTO NAS RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

m B2.1. As habilidades de 

comunicación. A percepción e o 

emprego do espazo físico na 

comunicación. Os elementos da 

comunicación non verbal que 

favorecen o diálogo: ton de voz 

e maneira de falar. Adecuación 

a diferentes contextos. 

B2.1. Expresar opinións, sentimentos 

e emocións, empregando 

coordinadamente a linguaxe verbal 

e non verbal. 

VSCB2.1.1. Expresar con claridade e coherencia opinións, 

sentimentos e emocións. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da 

comunicación verbal e non verbal, en consonancia cos 

sentimentos. 

CCL 

CSC 

VSCB2.1.3. Emprega a comunicación verbal en relación 

coa non verbal en exposicións orais. 

CCL 

CAA 

CSIEE 

VSCB2.1.4. Expón respectuosamente os argumentos. CCL 

CSC 

b B2.2. A comunicación receptiva. A 

escoita activa. Estratexias da 

linguaxe oral como instrumento 

de comunicación: escoitar, 

preguntar, argumentar. 

B2.2. Utilizar habilidades de escoita e 

o pensamento de perspectiva con 

empatía. 

VSCB2.2.1. Escoita exposicións orais e entende a 

comunicación desde o punto de vista da persoa que 

fala. 

CSC 

CCL 

VSCB2.2.2. Realiza actividades cooperativas detectando 

os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se 

está a dicir. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando 

activamente, demostrando interese polas outras 

persoas. 

CAA 

CSIEE 

CSC  - CCL 

c 

m 

e 

B2.3. Os elementos da 

comunicación que favorecen o 

diálogo. Iniciación, mantemento 

e finalización de conversas. 

Identificación e recoñecemento 

de hábitos que facilitan e 

dificultan a comunicación. 

B2.3. Iniciar, manter e finalizar 

conversas cunha maneira de falar 

adecuada aos interlocutores e ao 

contexto, tendo en conta os 

factores que inhiben a 

comunicación para superar 

barreiras e os que permiten lograr 

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para 

mellorar a comunicación e facilitar o achegamento co 

seu interlocutor nas conversas. 

CCL 

CSC 

VSCB2.3.2. Amosa interese polos seus interlocutores. CCL 

CSC 
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proximidade. 

e 

m 

B2.4. A aserción. Exposición e 

defensa das ideas propias con 

argumentos fundados e 

razoables empregando 

estratexias de comunicación 

construtivas. 

B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as propias ideas e 

opinións. 

CCL 

CSC 

CSIEE 

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva. CCL  - CSC 

m B2.5. O diálogo. A busca do mellor 

argumento. A creación de 

pensamentos compartidos a 

través do diálogo.  

B2.5. Dialogar creando pensamentos 

compartidos con outras persoas 

para atopar o mellor argumento. 

VSCB2.5.1. Relaciona diferentes ideas e opinións para 

atopar os seus aspectos comúns. 

CCL 

CSC 

CAA 

c 

m 

B2.6.A intelixencia interpersoal. A 

empatía: atención, escoita 

activa, observación e análise de 

comportamentos. O altruísmo. 

B2.6. Establecer relacións 

interpersoais positivas empregando 

habilidades sociais. 

VSCB2.6.1. Emprega diferentes habilidades sociais. CSC 

VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades grupais e 

reflexiona sobre a súa contribución á cohesión dos 

grupos sociais aos que pertence. 

CSC 

CSIEE 

a 

o 

B2.7. O respecto, a tolerancia e a 

valoración do outro. As 

diferenzas culturais. Análise de 

situacións na escola e fóra dela 

que producen sentimentos 

positivos ou negativos no 

alumnado. 

B2.8 A diversidade. Respecto 

polos costumes e modos de 

vida diferentes ao propio. 

B2.7. Actuar con tolerancia 

comprendendo e aceptando as 

diferenzas. 

VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferenzas individuais. CSC 

VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as calidades 

doutras persoas. 

CSC 

c 

m 

B2.9 As condutas solidarias. A 

disposición de apertura cara 

aos demais: compartir puntos 

de vista e sentimentos. As 

dinámicas de cohesión de 

grupo. 

B2.8. Contribuír á mellora do clima do 

grupo amosando actitudes 

cooperativas e establecendo 

relacións respectuosas. 

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo. CSC 

CSIEE 

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais 

amigables, baseadas no intercambio de afecto e a 

confianza mutua. 

CSC 

CSIEE 

BLOQUE 3. A CONVIVENCIA E OS VALORES SOCIAIS 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 
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b 

m 

B3.1. Responsabilidade no exercicio 

dos dereitos e dos deberes 

individuais nos grupos nos que 

se integra e participación nas 

tarefas e decisión destes. A 

disposición de apertura cara ao 

outro, ao compartir puntos de 

vista e sentimentos. 

B3.1. Resolver problemas en 

colaboración, poñendo de 

manifesto unha actitude aberta 

cara aos demais e compartindo 

puntos de vista e sentimentos.  

 

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en 

colaboración. 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara 

aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos 

durante a interacción social na aula. 

CSC 

CSIEE 

b   B3.2. A interdependencia e a 

cooperación. A interdependencia 

positiva e a participación 

igualitaria. As condutas 

solidarias. A aceptación 

incondicional do outro. A 

resolución de problemas en 

colaboración. Compensación de 

carencias dos e das demais. A 

disposición de apertura cara ao 

outro, ao compartir puntos de 

vista e sentimentos.  

B3.3. Estruturas e técnicas da 

aprendizaxe cooperativa. 

B3.2.Traballar en equipo 

favorecendo a interdependencia 

positiva e amosando condutas 

solidarias. 

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir 

axuda para a aprendizaxe. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

VSCB3.2.2. Emprega axeitadamente estratexias de axuda 

entre iguais. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en 

equipo. 

CSC 

VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia 

positiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

a B3.4.Valoración da necesidade de 

normas compartidas que regulan 

a convivencia frutífera no ámbito 

social. Elaboración de normas de 

convivencia da aula e do centro 

positivas, facilitadoras e 

asumidas polo grupo e pola 

comunidade. 

B3.3. Implicarse na elaboración e no 

respecto das normas da 

comunidade educativa 

empregando o sistema de valores 

persoal que constrúe a partir dos 

valores universais. 

VSCB3.3.1. Percibe e verbaliza a necesidade de que 

existan normas de convivencia nos diferentes espazos 

de interacción social 

CCL 

CSC 

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula. CCL 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar. CSC 

c 

m 

B3.5. A resolución de conflitos. A 

linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, 

intencións e posicionamentos 

persoais. As fases da mediación 

B3.4. Participar activamente na vida 

cívica de forma pacífica e 

democrática transformando o 

conflito en oportunidade, 

coñecendo e empregando as 

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo, con 

axuda dunha persoa adulta. 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación 

de pensamentos e intencións nas relacións 

CCL 

CSC 
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formal. A transformación do 

conflito en oportunidade. 

fases da mediación e usando a 

linguaxe positiva na 

comunicación de pensamentos, 

intencións e posicionamentos 

persoais. 

interpersoais. 

VSCB3.4.3. Analiza as emocións, sentimentos e posibles 

pensamentos das partes en conflito. 

CSC 

CSIEE 

a B3.6. Identificación, recoñecemento 

e valoración dos dereitos de 

todos os nenos e de todas as 

nenas do mundo recoñecidos nas 

declaracións universais, no 

Estatuto de autonomía de Galicia 

e na Constitución española. 

B3.5. Comprender a importancia 

dos dereitos da infancia, 

valorando as condutas que os 

protexen. 

VSCB3.5.1. Argumenta a necesidade de protexer os 

dereitos básicos da infancia. 

CSC 

CCL 

VSCB3.5.2. Xustifica a importancia de que todos os nenos 

e nenas reciban axuda. 

CSC 

VSCB3.5.3. Razoa as consecuencias da explotación 

infantil e a trata de nenos e nenas. 

CSC 

CSIEE 

a 

d 

B3.7. Os valores cívicos e o 

exercicio dos dereitos e deberes 

nas situacións de convivencia no 

contorno inmediato entre iguais. 

B3.8. Dereitos dos nenos e das 

nenas. Relacións entre dereitos e 

deberes. Recoñecemento do seu 

carácter universal para todos os 

homes e as mulleres, sen 

discriminación. 

B3.9. Realización e interpretación 

de gráficos sinxelos. 

B3.6. Comprender a correlación 

entre dereitos e deberes, 

valorando situacións reais en 

relación aos dereitos da infancia 

e respectando a igualdade de 

dereitos de nenos e nenas no 

contexto social. 

VSCB3.6.1. Expón verbalmente a correlación entre 

dereitos e deberes. 

CSC 

CCL 

VSCB3.6.2. Razoa a valoración de situacións reais 

expostas en internet, en relación aos dereitos da 

infancia. 

CSC 

CD 

CCL 

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. 

CSC 

CCEC 

CCL 

CD 

CMCT 

CSIEE 

d 

m 

B3.10. As diferenzas de sexo como 

un elemento enriquecedor. 

Análise das medidas que 

contribúen a un equilibrio de 

xénero e a unha auténtica 

igualdade de oportunidades. 

Valoración da igualdade de 

dereitos de homes e de mulleres 

na familia e no mundo laboral e 

social. 

B3.7. Comprender e valorar a 

igualdade de dereitos de homes e 

mulleres, a corresponsabilidade 

nas tarefas domésticas e o 

coidado da familia, argumentando 

en base a procesos de reflexión, 

síntese e estruturación. 

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. 

CSC 

CCL 

VSCB3.7.2. Realiza traballos de libre creación 

investigando casos de falta de corresponsabilidade no 

coidado da familia presentados nos medios de 

comunicación. 

CSC 

CD 

CCL 

CCEC 
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CSIEE 

h 

o 

B3.11. A repercusión social, no 

presente e no futuro, de accións 

individuais e colectivas. 

Identificación de actitudes e de 

estratexias persoais e colectivas 

de coidado do medio e 

promoción de formas de vida 

saudables. 

B3.8. Realiza un uso responsable 

dos bens da natureza, 

comprendendo e interpretando 

sucesos, analizando causas e 

predicindo consecuencias. 

VSCB3.8.1. Amosa interese pola natureza que o rodea e 

séntese parte integrante dela. 

CSC 

VSCB3.8.2. Razoa os motivos da conservación dos bens 

naturais. 

CSC 

CCL 

VSCB3.8.3. Propón iniciativas para participar no uso 

adecuado de bens naturais razoando os motivos. 

CSC 

CSIEE 

N B3.12. A educación viaria. Respecto 

cara ás normas de mobilidade 

viaria. Identificación das causas e 

grupos de risco nos accidentes 

de tráfico. 

 B3.13. Identificación de actitudes e 

de estratexias persoais e 

colectivas que contribúen a 

consolidar condutas e hábitos 

viarios correctos.  

B3.9. Valorar as normas de 

seguridade viaria, analizando as 

causas e consecuencias dos 

accidentes de tráfico. 

VSCB3.9.1. Colabora en campañas escolares sobre a 

importancia do respecto das normas de educación 

viaria. 

CSC 

CSIEE 

VSCB3.9.2. Investiga sobre as principais causas dos 

accidentes de tráfico coa axuda das novas tecnoloxías. 

CSC 

CD 

CAA 

VSCB3.9.3. Expón as consecuencias de diferentes 

accidentes de tráfico. 

CSC 

CCL 

CMCT 

CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
CPI do Feal -  CURSO 2021/2022 

      páxina 140 

 
 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE – 
4º Plástica 
 
 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

e 

j 

b 

B1.1. Comunicación das apreciacións obtidas 

por observación. 

B1.2. Elaboración de carteis con diversa 

información aplicando os coñecementos 

plásticos adquiridos. 

B1.3. Creación de imaxes  para textos dados 

para secuenciar unha historia ( romance, 

cantiga, … ). 

B1.1. Aproximarse á lectura, 

análise e interpretación da 

arte e as imaxes fixas e en 

movemento nos seus 

contextos culturais e 

históricos, comprendendo, 

de maneira crítica, o 

significado e función social, 

sendo capaz de elaborar 

imaxes novas a partir dos 

coñecementos adquiridos. 

EPB1.1.1.  Analiza, de maneira sinxela e utilizando a 

terminoloxía axeitada, imaxes fixas  atendendo ao 

tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, 

planos, cores, luz, función, ... ). 

CCEC 

CCL 

CAA 

EPB1.1.2. Elabora carteis con diversa información 

considerando os conceptos de tamaño, equilibrio, 

proporción e cor, e engadindo textos utilizando a 

tipografía máis axeitada á súa función. 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

EPB1.1.3. Secuencia unha historia en diferentes viñetas 

nas que incorpora imaxes e textos seguindo o patrón do 

cómic. 

CCEC 

CCL 

CAA 

EPB1.1.4. Interpreta e comenta, de forma oral e escrita, o 

contido das imaxes dunha obra artística concreta.  

CCL 

CCEC 

CSC 

j 

b 

B1.4. Observación de materiais empregados 

nas obras plásticas. 

B1.5. Valoración do coñecemento de 

diferentes códigos artísticos como medios 

de expresión de sentimentos e ideas. 

B1.6. Clasificación de texturas e tonalidades, 

e apreciación de formas naturais e 

artificiais, exploradas desde diferentes 

B1.2. Recoñecer e identificar 

as formas naturais e 

artificiais, as texturas, os 

códigos e as técnicas 

básicas das obras plásticas, 

e expresar as súas 

diferenzas. 

EPB1.2.1. Representa formas naturais e artificiais 

presentes no contexto, utilizando instrumentos, técnicas 

e materiais adecuados na súa obra persoal.  

CCEC 

CSIEE 

EPB1.2.2. Clasifica texturas, formas e cores, atendendo a 

distintos criterios (similitude, diferenza, tacto, dureza 

etc.) 

CCEC 

CCL 

EPB1.2.3. Identifica a influencia dos fondos de cor.  CCEC 



PROGRAMACIÓN ANUAL DO CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
CPI do Feal -  CURSO 2021/2022 

      páxina 141 

ángulos e posicións. EPB1.2.4. Recoñece e interpreta de forma oral e escrita o 

contido das imaxes nunha obra artística.  

CCL 

CCEC 

CSC 

EPB1.2.5. Identifica as formas de representar a figura 

humana nas obras. 

CCL 

CMCCT 

j 

e 

i 

B1.7. Interese por procurar información sobre 

as producións artísticas e por comentalas. 

B1.8. Indagación sobre as calidades de 

diferentes materiais e uso que se fai deles 

en distintas representacións.  

B1.9. Uso dos recursos dixitais na procura da 

información.  

B1.3. Identificar 

determinados/as artistas e 

amosar interese por coñecer 

as formas de expresión das 

súas obras máis 

representativas.  

EPB1.3.1. Describe profesións relacionadas coas artes 

plásticas e visuais. 

CCL 

CCEC 

CSC 

EPB1.3.2. Procura información sobre artistas plásticos/as 

da propia cultura ou alleos, en relación coas 

características da súa obra.  

CCL 

CCEC 

CSC 

CD 

EPB1.3.3. Expresa as sensacións e as apreciacións 

persoais sobre as obras plásticas dun autor ou dunha 

autora cun criterio artístico. 

CCL 

CCEC 

CSIEE 

CD 

j 

e 

b 

B1.10. Valoración do contido informativo que 

as imaxes proporcionan. 

B1.11. Comunicación das apreciacións 

obtidas dunha imaxe. 

B1.12. Observación de elementos para 

estudo de escalas e proporcións. 

B1.13. Indagación sobre as maneiras de 

representar o espazo. 

 B1.4. Interpretar o contido das 

imaxes e das 

representacións do espazo 

presentes no contexto, 

identificando as posicións 

dos elementos plásticos no 

espazo.  

EPB1.4.1. Interpreta e valora a información obtida de 

imaxes no contexto social, e elabora e comunica 

informacións básicas.  

CCL 

CAA 

CCEC 

EPB1.4.2. Identifica a posición dos elementos plásticos 

tendo en conta técnicas espaciais. 

CCEC 

CSC 

CMCCT 
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BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE 

j 

b 

B2.1. Procura das posibilidades da cor en 

contrastes, variacións e combinacións, 

apreciando os resultados sobre diferentes 

soportes. 

B2.2. Uso de diferentes texturas para as 

representacións (area, tecidos, papel etc.). 

B2.3. Exploración das calidades dos materiais 

e o tratamento non convencional destes 

(pintura esparexida, por chorro etc.). 

B2.4. Emprego de distintos soportes nas 

creacións. 

B2.5. Curiosidade por coñecer as 

posibilidades plásticas dos materiais.  

B2.6. Construción de móbiles, estruturas e 

volume. 

B2.7. Construción de estruturas sinxelas para 

representacións teatrais. 

B2.1. Coñecer e utilizar 

materiais, técnicas e 

códigos diversos que se 

utilizan nas producións 

artísticas. 

EPB2.1.1. Representa formas naturais e artificiais con 

diferentes formas, cores, texturas e materiais.  

CCEC 

EPB2.1.2. Consegue dar sensación de profundidade e 

volume ás súas creacións.  

CCEC 

CSIEE 

EPB2.1.3. Utiliza as cores, as mesturas e a tonalidade con 

sentido estético, de forma cada vez máis autónoma. 

CCEC 

CSIEE 

 

EPB2.1.4. Realiza unha obra con materiais téxtiles de 

refugo.  

CSIEE 

CCEC 

EPB2.1.5. Experimenta con materiais e texturas para 

creacións orixinais, integrándoos de diferentes maneiras.  

CAA 

CCEC 

EPB2.1.6. Utiliza ceras, rotuladores, tintas, plumas etc. 

para os debuxos usando liñas grosas, finas, sombras, 

manchas etc.  

CCEC 

CSIEE 

EPB2.1.7. Representa obxectos coa técnica da esfumaxe.  CCEC 

EPB2.1.8. Utiliza e mestura técnicas (acuarela, témperas 

etc.) con finalidade estética.  

CCEC 

CSIEE 

EPB2.1.9. Identifica as formas en que está representada a 

figura humana nas obras plásticas.  

CCEC 

CSC 

EPB2.1.10. Representa imaxes usando diferentes 

características da cor. 

CCEC 

EPB2.1.11. Utiliza diferentes materiais e texturas (arxila, 

tecidos, papel etc.) para as súas creacións plásticas.  

CCEC 

CSIEE 
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EPB2.1.12. Recorta, encarta e pega con precisión, con 

distintos materiais e texturas, creando formas 

tridimensionais. 

CCEC 

j 

g 

b 

B2.8. Experimentación das dimensións e das 

proporcións dunha mesma forma en 

diferentes posicións. 

B2.9. Experimentación das posibilidades de 

representación con liñas grosas, finas, 

continuas, descontinuas e xeométricas. 

B2.10. Realización de fotografías: enfoque e 

planos.  

B2.11. Aplicación en producións propias de 

aspectos observados en obras artísticas. 

B2.12. Utilización de recursos dixitais e 

audiovisuais para a elaboración de obras 

artísticas.  

B2.2. Realizar composicións 

plásticas con figuras 

xeométricas, manexando 

ferramentas básicas de 

precisión e utilizando 

escalas e proporcións. 

EPB2.2.1. Utiliza a cuadrícula como un elemento que 

estrutura o espazo gráfico. 

CCEC 

CMCCT 

EPB2.2.2. Traza formas xeométricas con precisión, coa 

axuda das ferramentas básicas (regra, escuadro e 

cartabón). 

CCEC 

CMCCT 

EPB2.2.3. Aplica nocións métricas e de perspectiva á 

construción de estruturas e á transformación do espazo. 

CCEC 

CSIEE 

EPB2.2.4. Realiza trazados con precisión utilizando 

ferramentas básicas. 

CCEC 

CMCCT 

EPB2.2.5. Manexa e utiliza escalas e proporcións axeitadas 

para representar obxectos. 

CCEC 

CMCCT 

EPB2.2.6. Realiza composicións plásticas con figuras 

xeométricas, apreciando o valor expresivo da cor. 

CCEC 

CSIEE 

EPB2.2.7. Debuxa persoas e obxectos a través dun eixe de 

simetría. 

CCEC 

CMCCT 

i 

j 

b 

d 

B2.13. Compilación impresa e dixital sobre 

manifestacións artísticas. 

B2.14. Interese pola procura da información 

artística. 

B2.15. Interpretación da información.  

B2.16. Inicio no uso dos medios audiovisuais 

e dixitais para a creación de obras 

plásticas. 

B2.3. Utilizar e manexar as 

novas tecnoloxías da 

información e da 

comunicación como medio 

de información, 

investigación e deseño. 

EPB2.3.1. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos para 

obter información sobre o contexto artístico e cultural 

para as súas producións.  

CCEC 

CD 

EPB2.3.2. Coñece e utiliza recursos tecnolóxicos básicos 

para a elaboración das propias creacións. 

CCEC 

CD 

CAA 

EPB2.3.3. Procura imaxes en soporte dixital para as 

organizar e as transformar nunha produción propia 

(novela, historieta, cartel, mural, esquematización dunha 

lección da clase etc.).  

CD 

CAA 
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EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación para coñecer expresións artísticas e 

culturais dos pobos do mundo.  

CSC 

CCEC 

CD 

b 

j 

B2.17. Establecemento de ordes e pautas 

para seguir. 

B2.18. Interese por axustar o proceso creativo 

ás intencións previstas, mediante 

bosquexos ou deseños. 

B2.4. Utilizar recursos 

bibliográficos, dos medios 

de comunicación e da 

internet para obter 

información que lle sirva 

para planificar e organizar 

os procesos creativos, así 

como para coñecer e 

intercambiar informacións 

con outro alumnado. 

EPB2.4.1. Organiza e planifica o seu propio proceso 

creativo partindo da idea, recollendo información 

bibliográfica, dos medios de comunicación ou da 

internet, desenvolvéndoa en esbozos e elixindo os que 

mellor se adecúan aos seus propósitos  na obra final, 

sen utilizar elementos estereotipados, sendo capaz de 

compartir cos compañeiros e compañeiras o proceso e o 

produto final obtido. 

CSIEE 

CAA 

CSC 

EPB2.4.2. Elabora bosquexos e deseños para axustar o 

proceso de creación individual ou en grupo, e presenta 

os traballos con orde e limpeza. 

CSIEE 

CAA 

CCEC 

a 

b 

j 

B2.19. Uso responsable de instrumentos, 

materiais e espazos. 

B2.20. Selección axeitada de materiais e 

espazos.  

B2.5. Coidar e usar 

correctamente os materiais, 

os instrumentos e os 

espazos,  

EPB2.5.1. Desenvolve hábitos de orde e limpeza, e usa de 

forma responsable e axeitada os materiais, os 

instrumentos e os espazos.  

CSC 

CSIEE 

EPB2.5.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza, 

respectando as normas e as indicacións establecidas, e 

crea hábitos de traballo. 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

CAA 

EPB2.5.3. Selecciona e utiliza as materias de forma 

apropiada e responsable, segundo as súas posibilidades 

plásticas e os resultados marcados.  

CCEC 

CSIEE 
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa é unha lei do ordenamento xurídico

español con carácter de Ley Orgánica que modifica á Lei  Orgánica  2/2006, do 3 de maio, de Educación, e seis artigos

e  unha disposición da Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. Promove a autonomía

organizativa nos centros e propón un currículo común básico para todo o territorio do estudo. Sen embargo, os equipos

directivos e docentes, así como o Consello Escolar, constitúen o penúltimo paso de concreción do deseño curricular,

do que o último sería a programación docente.

O  documento  básico  continúa  sendo  a  programación  didáctica,  instrumento  específico  de  planificación,

desenvolvemento  e  avaliación  de  cada  unha  das  áreas  do  currículo,  na  que  se  concretan  os  obxectivos,  as

competencias  básicas,  os  contidos,  os  diferentes  elementos  que  compoñen  a  metodoloxía  e  os  criterios  e  os

procedementos de avaliación.

A programación didáctica integrarase na Programación xeral anual do centro, elaborada polos mestres que integran

os distintos niveis do centro atendendo á necesaria coordinación entre todos cursos, así como entre as diferentes

áreas que o integran.

As programacións didácticas desenvolven o currículo establecido para a Educación Primaria no Decreto 105/2014, do

4 de setembro, polo que se establece e ordena o currículo de Educación Primaria na Comunidade Autónoma

de Galicia.

O CPI do Feal atópase situado no concello de  Narón; un concello de 39.000 habitantes colindante co municipio de

Ferrol. O centro sitúase na parroquia de Narón e recibe alumnado das parroquias de Narón, O Val, San Xiao e Sedes,

sendo eminentemente rural.

O  nivel socioeconómico das familias dos alumnos é medio medio-baixo. A actividade céntrase fundamentalmente

nos sectores industrial e de servizos. A lingua predominante destas familias é o castelán

Trátase dun centro público integrado que supera os 681 alumnos. No que respecta a primaria, o  centro dispón de

dúas liñas en terceiro segundo e primeiro  e tres no resto, sendo a xornada escolar continuada de 9:00 a 14:00, cun

recreo de media hora. A maior parte do alumnado accede en transporte escolar e unha pequena parte usa o comedor

escolar con servizo de catering  xestionado pola Xunta.

O nivel conta con   73 alumnos/as repartidos en 3 aulas situadas no pavillón de Secundaria debido á situación das

preinstalacións do programa Abalar,

O número de mestres que impartirá docencia repártese da seguinte forma:

 3 titores/as

 1 mestre de Educación Musical
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 1 mestra de Inglés 

 1 mestre de Educación Física

 1 mestra de Relixión Católica

 1 mestra en Pedagoxía Terapéutica

 1 mestra en Audición e Linguaxe

Contamos ademais cos seguintes recursos materiais:

 6 aulas dotadas con material Abalar

 1 patio cuberto

 1 biblioteca

 1 sala de informática

 1 Ximnasio
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2.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Pódese indicar  que a distribución de competencias por estándar está reflectido no punto 4 da programación.

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os  elementos transversais,  tales como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse desde todas as

áreas posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.

Por outra parte, o desenvolvemento de  valores presentes tamén en todas as áreas axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns

determinados valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir.

A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente, levarannos a traballar desde as  diferentes potencialidades que posúen, apoiándonos

sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

Os obxectivos curriculares da área de matemáticas así como criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe cobren os aspectos básicos desta competencia no

uso de elementos matemáticos e resolución de problemas así  como de comprensión e aplicación dos métodos científicos.  Así mesmo, engadiremos algúns

aspectos máis que os complementen, como pode ser o coidado do medio para adestrar a boa xestión de recursos materiais ou hábitos saudables desde o centro

de interese formulado nas unidades. O traballo centrarase en:

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

 Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

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

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

 Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.

 Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.
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Comunicación lingüística

A comprensión  escrita  así  como a  expresión  oral  e  escrita  deben se  adestradas  desde todas  as  áreas,  pois  son  parte  do  que  se  denominaron  aspectos

competenciais transversais. Para iso, en cada unidade didáctica, adestraremos polo menos un destes indicadores.

A comprensión é vital para o desenvolvemento de calquera área e, por este motivo, deberiamos adestralo de xeito explícito e sistemático ao longo de todas as

unidades.

Serán:

 Comprender o sentido dos textos escritos.

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

 Gozar coa lectura.

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

 Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor...

 Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións comunicativas.

 Redactar textos sinxelos seguindo as instrucións dadas, de xeito ordenado, coidando a expresión e  respectando as normas básicas de ortografía e de

puntuación.

 Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación.

 Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de materias diversas.

Competencia dixital

No decreto do currículo  queda clara a necesidade de traballar de xeito transversal en todas as áreas as tecnoloxías da información e da comunicación audiovisual.

É evidente a importancia das ferramentas dixitais para a adquisición de coñecemento en todas as materias e idades.

Para iso, centraremos a nosa atención en:

 Empregar distintas fontes para a busca de información.

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

 Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos.

 Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
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 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

 Levamos varios anos de experiencia no uso do programa Abalar e, tamén traballando co alumnado a través dunha aula dixital. Este ano continuaremos

traballando neste sentido, intentando adecuar os contidos ás demandas da LOMCE.

Conciencia e expresións culturais

Malia que esta competencia se desenvolve principalmente nas áreas de Ciencias Sociais e nas linguas, e na educación en valores, no resto traballarémola desde a

interculturalidade e respecto por crenzas e pensamentos diferentes e a expresión artística con sentido estético na realización de traballos.

En todo caso, tomamos como referencia:

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

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

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián.

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

As competencias sociais e cívicas encerran a comprensión e a aplicación de dereitos e deberes dos cidadáns nun Estado democrático. Traballar cos compañeiros,

convivir, compartir coñecemento, participar na xestión do grupo, propoñer, colaborar... son aspectos desta competencia que podemos adestrar desde calquera

área, máis aló dos propiamente relacionados coas áreas de ciencias socias e naturais.

Porén poñeremos o acento nos seguintes aspectos.

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e na resolución de conflitos.

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

 Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

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

 Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

 Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
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Desenvolver a autonomía persoal, o liderado na xestión de grupos de traballo e estimular a creatividade son aspectos doadamente abordables desde calquera área

no  traballo  diario  e  mediante  a  proposta  de  traballo  en  grupos  colaboradores.  Ademais,  podemos  promover  o  adestramento  de  habilidades  propiamente

emprendedoras no deseño de tarefas que permitan a xestión de recursos materiais e persoais.

Os aspectos sobre os que traballaremos son:

 Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

 Ser constante no traballo, superando as dificultades.

 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

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

 Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

 Encontrar posibilidades no contorno que outros non aprecian.

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

 Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo

Aprender a aprender

A competencia aprender a aprender toma especial relevancia á hora de xerar procesos de pensamento eficaces para resolución de problemas en cada unha das

áreas. Por este motivo, traballarémola de xeito especialmente intenso, dado que está incrustada na  razón de ser da Educación Primaria. Por iso, a reflexión sobre

os procesos de aprendizaxe e a consecución de obxectivos é especialmente relevante.

 Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.

 Xestionar os recursos e as motivacións persoais a favor da aprendizaxe.

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

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

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios.

 Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.
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Perfil Competencial

Comunicación Lingüística (CCL)

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os resultados en 

diferentes soportes.

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou 

escritos.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc.).

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 

necesario, realizando, extraendo conclusións e

comunicando os resultados.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 

internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas equilibradas, e elabora menús variados identificando ás prácticas saudables.

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais características e 

funcións de cada un deles.

CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e compoñentes dun ecosistema.

CNB3.3.2. Investiga con criterio científico, ecosistemas próximos e presenta resultados en diferentes soportes.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utiliza os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados e 

comunica de xeito oral e escrito os resultados.

CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e volume.

CNB4.2.3. Identifica e explica as principais características da flotación nun medio líquido.
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CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta sobre as accións necesarias para o desenvolvemento 

enerxético, sostible e equitativo.

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas, en equipo, sobre reaccións químicas habituais na vida cotiá; formular problemas, enunciar hipóteses, seleccionar o

material necesario, extraer conclusións e comunicar os resultados en diferentes soportes.

CNB5.1.2. Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade da vida cotiá.

CNB5.1.3. Expón exemplos de materiais condutores e illantes, argumentado a súa exposición.

CNB5.2.1. Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade e explica os beneficios ou riscos para á sociedade.

CNB5.2.2. Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

CNB5.2.3. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no 

deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación.

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.

CSB1.1.3.Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa.

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais.

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos de 

carácter xeográfico, social e histórico.

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 

comunicación.

CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, 

asteroide e cometa.

CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a súa proximidade.

CSB2.3.1. Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e os polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu efecto 

combinado e calcula os fusos horarios.

CSB2.3.2.Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e como unidades para medir o tempo.
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CSB2.3.3.Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases lunares.

CSB2.5.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que determinan en España.

CSB2.6.1.Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do planeta e describindo as súas características principais.

CSB2.6.2 Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de España, e as zonas ás que afecta cada un, interpretando e analizando climogramas de distintos

territorios de España e relacionándoos co clima ao que pertence.

CSB2.7.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características das principais paisaxes de España valorando a súa diversidade.

CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción humana neste.

CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos na Constitución e explica a importancia que a Constitución 

ten para o funcionamento do Estado español.

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións do Estado español e describe as súas funcións e a súa organización.

CSB3.2.2.Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son as atribucións recollidas na Constitución para cada un deles.

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, así como as súas provincias.

CSB3.4.1.Valora, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de 

enriquecemento cultural.

CSB3.5.1.Define demografía e poboación, comprende os principais conceptos demográficos e os principais factores que afectan á de poboación.

CSB3.6.1.Describe os principais rasgos da poboación española.

CSB3.6.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de vida ou a 

natalidade.

CSB3.6.3.Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española.

CSB3.7.1 Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de inmigrantes ao noso país.

CSB3.7.2.Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación española: migracións, envellecemento, etc.

CSB3.8.1.Identifica e define materias primas e produto elaborado e os asocia coas actividades nas que se obteñen.

CSB3 8.2 Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos que pertencen.
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CSB3.9.2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e as súas localizacións nos territorios correspondentes.

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e Moderna, asociándoas aos feitos que marcan os seus inicios e finais.

CSB4.4.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia medieval e moderna de España, describindo as principais 

características de cada unha delas.

CSB4.4.5.Identifica as características distintivas das culturas que conviviron nos reinos peninsulares durante a Idade Media describindo a evolución política 

e os distintos modelos sociais.

CSB4.4.6.Explica as características da Idade Moderna e certos acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia neste 

período de tempo (Monarquía dos Austrias, s. XVI-XVII. Os Borbóns, s. XVIII).

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos contextos nos que produce o seu discurso: debates, 

exposicións planificadas, conversas.

LCB1.1.2. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e emocións con claridade.

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera de quendas, participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa 

interlocutora e normas básicas de cortesía.

LCB1.2.1. Emprega recursos lingüísticos e non lingüísticos para comunicarse nas interaccións orais, recoñecendo o valor complementario e modificador 

destes.

LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume axeitados.

LCB1.2.3. Interpreta de forma global o sentido de elementos básicos do texto (léxico e locucións).

LCB1.3.1. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos básicos do modelo dado.

LCB1.3.2. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situacións de comunicación:

- diálogos

-exposicións orais seguindo modelos e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación.

LCB1.3.3. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

LCB1.4.1. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade para expresarse con progresiva precisión nos diferentes contextos de comunicación.

LCB1.4.2. Diferencia polo contexto o significado de correspondencias fonema-grafía idénticas.
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LCB1.5.1. Comprende a de forma global a información xeral de textos orais de uso habitual,do ámbito escolar e social, identifica o tema e selecciona as 

ideas principais

LCB1.5.2. Recoñece a tipoloxía de textos orais atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa 

intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

LCB1.5.3. Responde preguntas correspondentes á comprensión interpretativa.

LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectivo.

LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios e propios, axeitados aos seus gustos e intereses.

LCB1.7.1. Elabora comprensiblemente textos orais do ámbito escolar e social e de diferente tipoloxía, seguindo unha secuencia lineal, adecuados ao nivel e 

imitando modelos

LCB1.7.1. Organiza e planifica o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos(narrar, expoñer, describir, informarse, dialogar)

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, para obter 

información e verificar a comprensión.

LCB1.8.2. Participa en enquisas e entrevistas, asegurándose mediante preguntas adecuadas, da comprensión propia e por parte da persoa interlocutora.

LCB1.8.3. Participa en debates explicando as súas opinións e ideas, emitindo xuízos persoais fundamentados sobre os temas e coa profundidade propia da 

súa idade.

LCB1.9.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, televisión e da internet.

LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando modelos.

LCB1.9.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas de interese, seguindo modelos.

LCB2.1.1. Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada.

LCB2.1.2. Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade.

LCB2.1.3. Comprende información global e específica en textos de diferente tipoloxía do ámbito escolar e social

LCB2.1.4. Resume textos lidos de diferente tipoloxía e adecuados a súa idade, reflectindo a estrutura e destacando as ideas principais.

LCB2.2.1. Utiliza o título e as ilustracións para activar coñecementos previos sobre o tema, axudándose deles para acceder máis doadamente ao contido 

dun texto.
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LCB2.2.3. Identifica as palabras clave dun texto.

LCB2.2.4. Formula hipóteses sobre o contido do texto a partir do título e das ilustracións e esquemas que o acompañan.

LCB2.2.5. Relaciona a información contida nos gráficos e ilustracións e a relaciona coa información que aparece no texto.

LCB2.2.6. Interpreta mapas conceptuais sinxelos.

LCB2.3.1. Programa de xeito autónomo un tempo semanal para ler diferentes textos.

LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos seus gustos e finalidade persoal.

LCB2.4.1. Consulta na biblioteca diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter información para realizar traballos individuais ou 

en grupo.

LCB2.4.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e intereses, aplicando as normas básicas de funcionamento da 

mesma.

LCB2.4.3. Identifica o argumento de lecturas realizadas dando conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora, xénero.

LCB2.4. 4. Selecciona lecturas con criterio persoal e manifesta a súa opinión sobre os textos lidos.

LCB2.5.1. Coida, conserva e organiza os seus libros.

LB2.6.1. Identifica a intención comunicativa de textos xornalísticos e publicitarios. Diferenza entre información e publicidade.

LCB2.6.2. Interpreta a linguaxe figurada, en textos publicitarios.

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento guiado da información.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos): diarios, cartas, 

correos electrónicos, noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, 

instrucións, normas...

LCB3.1.2. Escribe textos organizando as ideas con cohesión básica e respectando as normas gramaticais e ortográficas.

LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero.

LCB3.1.4. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico,

xeográfico ou histórico.
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LCB3.1.5. Presenta un informe, utilizando soporte papel e informático, sobre situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros,

Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LCB3.1.6. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.

LCB3.3.1. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel nos seus textos escritos.

LCB3.3.2. Reproduce textos ditados, logo de identificar o sentido global e a información específica neles.

LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de planificación, procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, 

guións, borradores e mapas conceptuais.

LCB3.3.4. Redacta o texto e revísao para melloralo, utilizando borradores que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e da 

secuencia coherente do escrito.

LCB3.3.5. Amosa na evolución dos seus escritos interese e esforzo por escribir correctamente de forma persoal.

LCB3.4.1. Utiliza habitualmente o dicionario,en diferentes soportes, no proceso de escritura.

LCB3.5.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais, revistas etc.)

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis…facendo ilustracións e buscando imaxes 

dixitais para facilita a súa comprensión ou mellorar a súa presentación.

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas.

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar información, crear 

táboas e gráficas

LCB3.8.1. Produce os textos establecidos no plan de escritura axeitados á súa idade e nivel.

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, enlazar ou relacionar palabras.

LCB4.1.2. Utiliza con corrección os tempos simples e compostos nas formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos ao

producir textos orais e escritos.

LCB4.1.3. Diferenza familias de palabras.
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LCB4.2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos, antónimos, polisémicos, homófonos, frases feitas na súa expresión oral e escrita.

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.

LCB4.2.4. Utiliza diversos conectores básicos entre oracións nos textos orais e escritos.

LCB4.2.5. Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue suxeito e predicado.

LCB4.3.1. Coñece a estrutura do dicionario e úsao, en diferentes soportes para buscar o significado de calquera palabra (derivados, sinónimos etc.).

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o dicionario.

LCB4.3.3. Utiliza as normas ortográficas axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas producións escritas.

LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e nomes: clasificación e uso para construír un discurso sinxelo nos 

diferentes tipos de producións.

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita.

LCB4.4.3. Aplica as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.

LCB4.4.4. Utiliza os signos de puntuación nas súas producións escritas.

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til nos textos de elaboración propia.

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe básica nas producións escritas propias.

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.

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España e o español de América.

LCB4.7.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos e léxicos) das linguas que coñece.

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, en textos literarios.

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos básicos propios dos poemas.
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LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados.

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade ou de produción propia.

LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións.

LCB5.6.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade.

LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo, procedentes da radio, da televisión ou de internet, identifica o tema e elabora un resumo.

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, de maneira xeral, información de opinión.

LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información relevante e necesaria para 

realizar traballos ou completar información, valorando os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de comunicación.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres sentidos.

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas.

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates.

LGB1.4.5. Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e axusta a este a súa produción.

LGB1.5.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper.

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 

intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión.
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LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

LGB1.6.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos adecuados.

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada contexto.

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua galega.

LGB1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación.

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: miradas e postura corporal para reforzar o sentido das súas producións orais.

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista.

LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais sinxelos pertencentes a diferentes variedades dialectais moi evidentes da lingua galega.

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega oral con calquera contexto profesional: sanidade, educación, medios de comunicación...

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo).

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos.

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de cohesión (repeticións, sinónimos, anáforas).

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia, de maneira xeral, información, opinión e publicidade de carácter bastante evidente.

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.
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LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada momento.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do 

texto que acompaña.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo.

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto sinxelo, indicando as ideas principais e secundarias.

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto sinxelo.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, axudándose do título e as ilustracións.

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión integral, cando é preciso.

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto sinxelo adecuado á súa idade.

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto sinxelo adecuado á súa idade.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras.

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión.

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados.

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, obter nova información...

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora.

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con certa autonomía,para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora.

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con certa autonomía.

LGB2.9.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros físicos e/ou virtuais.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

LGB2.11.1. Selecciona persoalmente as lecturas que desexa realizar e é quen de xustificalas en función dos seus gustos e necesidades.
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LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das variedades da lingua galega.

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 

esquemas ou guións.

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.

LGB3.1.3. Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación).

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista.

LGB3.1.5. Escribe e presenta textos propios elaborando borradores.

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, 

normas, notas e invitacións.

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e (anuncios e carteis), imitando modelos publicitarios moi sinxelos.

LGB3.2.3. Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás 

características de cada xénero.

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, usando o rexistro adecuado.

LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.

LGB3.3.1. Elabora textos escritos propios do ámbito académico (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar 

información.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e 

anécdotas.

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo.

LGB3.4.3. Aprecio polos usos creativos da linguaxe.

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais.
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LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía.

LGB3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de textos.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais.

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 

caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte.

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e preposición.

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos.

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo.

LGB4.1.5. Recoñece as oracións simples, comprende o seu significado, utiliza correctamente a concordancia de xénero e número e identifica o verbo e os 

seus complementos: o suxeito, así como os complementos do nome.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x.

LGB4.3.1. Emprega con corrección os signos de puntuación, facendo unha valoración dos resultados.

LGB4.3.2. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.

LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono.

LGB4.4.1. Usa diversos conectores básicos entre oracións: causa, consecuencia, finalidade, contradición...

LGB4.4.2. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos: anáfora, sinónimos...

B4.5.1. Identifica, en oracións sinxelas, o papel semántico do suxeito..

B4.6.1. Transforma un texto sinxelo narrativo de estilo directo noutro de estilo indirecto.
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LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto e 

como consulta ortográfica.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas, identificando e formando familias de palabras.

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.

LGB4.8.1. Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, socioculturais...) da lingua galega.

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender.

LGB4.9.2 Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas, ortográficas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 

ditos,cantigas) e da literatura galega en xeral

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes.

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes.

LGB5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, personificacións, hipérboles e xogos de palabras.

LGB5.3.4. Identifica os temas recorrentes na literatura.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas.

LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de textos literarios.

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de preguntas e na busca de respostas apropiadas, tanto no estudo dos conceptos coma na resolución de problemas.
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MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na 

interpretación e resolución de problemas.

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia do seu uso.

MTB2.7.2. 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

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; 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.

MTB4.4.1. Resolve problemas 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 decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas.

MTB5.4.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 

valorando as consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización.

MTB5.4.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

EPB1.2.1. Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra.

EPB1.3.1 . Coñece a evolución da fotografía desde o branco/negro á cor, do formato papel ao dixital, e valora as posibilidades que proporciona a tecnoloxía.

EPB 1.3.2. Realiza fotografías  utilizando medios tecnolóxicos, analizando, a posteriori, se o encadre é o máis axeitado para  o propósito inicial.
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EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades.

EPB2.3.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas.

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia e achega solucións potencialmente efectivas.

VSCB2.1.1. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e non verbal, para expresar con coherencia opinión, sentimentos e emocións.

VSCB2.1.2. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais e debates.

VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe.

VSCB2 2.2 Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a dicir.

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas.

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación e facilitar o achegamento co seu interlocutor nas conversas.

VSCB2.3.2. Comparte sentimentos durante o diálogo

VSCB2.3.3.Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo.

VSCB2.3.4.Recoñece os elementos que bloquean a comunicación en diferentes situacións.

VSCB2.4.1. Realiza unha defensa tranquila e respectuosa das posicións persoais.

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva.

VSCB2.5.1. Infire, de xeito guiado, e dá o sentido adecuado á expresión das demais persoas.

VSCB2.5.2. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos comúns.

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía.

VSCB2.8.4. Expón en historias creativas as características da relación da amizade.

VSCB3.3.1. Argumenta a necesidade de que existan normas de convivencia nos diferentes espazos de interacción social.

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.

VSCB3.4.3.Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos nas relacións interpersoais.

VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias.
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VSCB3.6.2. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

VSCB3.8.1. Argumenta o carácter universal dos dereitos humanos.

VSCB3.8.2.Expón a importancia de que todas as persoas gocen dos dereitos básicos: saúde, benestar, alimentación, vestido, vivenda e asistencia médica.

VSCB3.9.1. Argumenta e expón mediante imaxes a importancia de garantir a igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

VSCB3.11.2. Expresa a importancia de garantir os dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás do seu contorno.

VSCB3.12.1. Expresa as notas características da convivencia democrática.

VSCB3.12.2. Argumenta a importancia dos valores cívicos na sociedade democrática.

VSCB3.13.3. Argumenta comportamentos de defensa e recuperación do equilibrio ecolóxico e de conservación do medio ambiente.

VSCB3.15.2. Analiza información na prensa en relación cos accidentes de tráfico.

VSCB3.15.4.Explica as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.

VSCB3.16.2. Reflexiona sobre o modo no que se poderían evitar accidentes de tráfico e expón as súas conclusións.

VSCB3.16.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr accidentes de tráfico.

Competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía ( CMCCT)

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os resultados en 

diferentes soportes.

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou 

escritos.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc.).

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico.

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede.

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede.

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.
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CNB1.3.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e 

comunicación.

CNB1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse e colaborar.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 

necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 

internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano.

CNB2.1.2. Identifica as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións.

CNB2.3.1. Investiga sobre enfermidades relacionadas cunha alimentación inadecuada e presenta conclusións en diversos soportes.

CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas equilibradas, e elabora menús variados identificando ás prácticas saudables.

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais características e 

funcións de cada un deles.

CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e 

outros reinos empregando criterios científicos e medios tecnolóxicos.

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación  científica de animais vertebrados, invertebrados e plantas.

CNB3.3.1. Coñece e explica, con rigorosidade, as principais características e compoñentes dun ecosistema.

CNB3.3.2. Investiga con criterio científico, ecosistemas próximos e presenta resultados en diferentes soportes.

CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e as causas de extinción de especies e explica algunhas actuacións para

o seu coidado.

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a observación científica.
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CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utiliza os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados e 

comunica de xeito oral e escrito os resultados.

CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais segundo as súas propiedades (dureza, solubilidade, estado de agregación e condutividade térmica).

CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e volume.

CNB4.2.3. Identifica e explica as principais características da flotación nun medio líquido.

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta sobre as accións necesarias para o desenvolvemento

enerxético, sostible e equitativo.

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas, en equipo, sobre reaccións químicas habituais na vida cotiá; formular problemas, enunciar hipóteses, seleccionar 

o material necesario, extraer conclusións e comunicar os resultados en diferentes soportes.

CNB4.4.2. Identifica produtos químicos habituais no fogar e os posibles riscos para o organismo.

CNB4.4.3. Identifica e explica os símbolos de perigo máis comúns na etiquetaxe.

CNB4.4.4. Respecta as normas de uso, de seguridade, de conservación e de mantemento dos instrumentos de observación e dos materiais de traballo, na 

aula e no centro.

CNB5.1.1. Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico e constrúe un.

CNB5.1.2. Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade da vida cotiá.

CNB5.1.3. Expón exemplos de materiais condutores e illantes, argumentado a súa exposición.

CNB5.2.1. Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade e explica os beneficios ou riscos para á sociedade.

CNB5.2.2. Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

CNB5.2.3. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no 

deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación.

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.

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais.
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CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos de 

carácter xeográfico, social e histórico.

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 

comunicación.

CSB2.1.1.Describe como é e de que forma se orixinou o Universo e explica os seus principais compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta, satélite, 

asteroide e cometa.

CSB2.2.1. Describe as características, compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol no centro do mesmo e os planetas segundo a súa proximidade.

CSB2.3.1. Define e representa o movemento de translación terrestre, o eixe do xiro e os polos xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu efecto 

combinado e calcula os fusos horarios.

CSB2.3.2.Explica o día e a noite como consecuencia da rotación terrestre e como unidades para medir o tempo.

CSB2.3.3.Define a translación da Lúa identificando e nomeando as fases lunares.

CSB2.4.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais 

que poden aparecer nel.

CSB2.5.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que determinan en España.

CSB2.6.1.Explica que é unha zona climática, nomeando as tres zonas climáticas do planeta e describindo as súas características principais.

CSB2.6.2 Describe e sinala nun mapa os tipos de climas de España, e as zonas ás que afecta cada un, interpretando e analizando climogramas de 

distintos territorios de España e relacionándoos co clima ao que pertence.

CSB2.8.1.Localiza nun mapa as principais unidades de relevo en España e as súas vertentes hidrográficas.

CSB2.8.2.Sitúa nun mapa os mares, océanos e os grandes ríos de España.

CSB3.5.1.Define demografía e poboación, comprende os principais conceptos demográficos e os principais factores que afectan á de poboación.

CSB3 5.2.Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.

CSB3 8.2 Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos que pertencen.

CSB3.9.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e Moderna, asociándoas aos feitos que marcan os seus inicios e finais.
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CSB4.2.1.Coñece algunhas fontes da historia representativas de cada unha das idades da historia, facendo fincapé na Idade Contemporánea.

CSB4.3.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os 

acontecementos.

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da Idade Media e Idade Moderna en España.

CSB4.4.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia medieval e moderna de España, describindo as principais 

características de cada unha delas.

CSB4.4.4. Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e culturais da Idade Media e da Idade Moderna en España citando aos seus 

representantes máis significativos.

LCB2.2.5. Relaciona a información contida nos gráficos e ilustracións e a relaciona coa información que aparece no texto.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do 

texto que acompaña.

MTB1.1.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos e funcionais.

MTB1.2.1. Realiza estimacións sobre os resultados esperados e contrasta a súa validez valorando as vantaxes e os inconvenientes do seu uso.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias idóneas para cada caso.

MTB1.3.2. Iniciase na formulación de preguntas e na busca de respostas apropiadas, tanto no estudo dos conceptos coma na resolución de problemas.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos 

apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e 

interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

    páxina 29



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2020/2021

MTB2.2.2. Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas por comparación, representación na recta numérica e transformación duns noutros.

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes.

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima.

MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal.

MTB2.4.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

MTB2.4.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na

interpretación e resolución de problemas.

MTB2.4.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias.

MTB2.5.1. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.

MTB2.5.2. Realiza operacións con números decimais.

MTB2.6.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións cotiás.

MTB2.6.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras.

MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de multiplicar.

MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun número dado.

MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100.

MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd.

MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo o valor de posición das súas cifras.

MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

MTB2.6.9. Estima e redondea o resultado de un cálculo valorando a resposta.

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia do seu uso.
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MTB2.7.2. 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.

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; 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.

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión 

dunha medida.

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa.

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

MTB3.2.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición e medición.

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos.

MTB3.4.1. Identifica o ángulo como medida dun xiro ou abertura.

MTB3.4.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionais.

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión 

dunha medida.

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa.

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

MTB3.2.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición e medición.

MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos.

MTB3.4.1. Identifica o ángulo como medida dun xiro ou abertura.

MTB3.4.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionais.
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MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, construíndo, argumentando… e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice…

MTB4.1.2. Traza unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe.

MTB4.1.3. Realiza ampliacións e reducións.

MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo.

MTB4.2.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións

da vida diaria.

MTB4.3.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular.

MTB4.3.2. Utiliza a composición e descomposición para formar figuras planas e corpos xeométricos a partir doutras.

MTB4.4.1. Resolve problemas 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 decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

MTB4.4.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

MTB5.1.1. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de centralización: a media aritmética, a moda e o rango.

MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.

MTB5.2.1. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas.

MTB5.3.1. Identifica situacións de carácter aleatorio.

MTB5.3.2. Realiza conxecturas e estimacións sobre algúns xogos (moedas, dados, cartas, loterías…).

MTB5.4.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 

valorando as consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización.
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MTB5.4.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

EPB2.2.1. Confecciona planos, e mapas simples coa axuda das ferramentas básicas, individualmente e en grupo.

EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico (cuadrícula).

EPB2.3.2. Experimenta coa superposición de planos para crear volume.

EPB2.3.3. Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar sensación de profundidade.

EPB2.4.2.  Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción.

EPB2.4.3. Analiza e compara as texturas naturais e artificiais, así como as texturas visuais e táctiles, sendo capaz de realizar  traballos artísticos utilizando 

estes coñecementos.

EPB2.4.4. Distingue o tema ou xénero de obras plásticas.

EPB3.1.1 Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, escuadro, cartabón, semicírculo etc.)

EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas.

EPB3.1.3. Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 graos utilizando as ferramentas básicas.

EPB3.1.4. Manexa os efectos visuais da perspectiva para debuxar triángulos e cuadriláteros.

EPB3.1.5. Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría.

EPB3.1.6. Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula e as ferramentas básicas.

VSCB3. 13.2. Investiga criticamente a intervención humana no medio ambiente e comunica os resultados.

VSCB3.15.2. Analiza información na prensa en relación cos accidentes de tráfico.

VSCB3.15.4.Explica as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.

VSCB3.16.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de

comunicación.

Competencia dixital (CD)
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CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os resultados en 

diferentes soportes.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc.).

CNB1.1.5. Efectúa búsquedas guiadas de información na rede.

CNB1.1.6. Coñece e aplica estratexias de acceso e traballo na rede.

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e 

comunicación.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 

internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utiliza os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados e 

comunica de xeito oral e escrito os resultados.

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas, en equipo, sobre reaccións químicas habituais na vida cotiá; formular problemas, enunciar hipóteses, seleccionar o

material necesario, extraer conclusións e comunicar os resultados en diferentes soportes.

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.

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 

comunicación.

LCB1.3.2. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situacións de comunicación:

- diálogos

-exposicións orais seguindo modelos e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación.

LCB1.9.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, televisión e da internet.

LCB2.4.1. Consulta na biblioteca diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter información para realizar traballos individuais ou 

en grupo.
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LCB2.4.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e intereses, aplicando as normas básicas de funcionamento da 

mesma.

LCB2.7.1. Utiliza as Tecnoloxías da Información e Comunicación para a procura e tratamento guiado da información.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 

narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos): diarios, cartas, 

correos electrónicos, noticias, contos, folletos informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, 

instrucións, normas...

LCB3.1.4. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico,

xeográfico ou histórico.

LCB3.1.5. Presenta un informe, utilizando soporte papel e informático, sobre situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros,

Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de planificación, procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, 

guións, borradores e mapas conceptuais.

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis…facendo ilustracións e buscando imaxes 

dixitais para facilita a súa comprensión ou mellorar a súa presentación.

LCB3.7.1. Usa con axuda Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar información, crear 

táboas e gráficas

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.

LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información relevante e necesaria para 

realizar traballos ou completar información, valorando os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de comunicación.

LGB1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación.

LGB1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.
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LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto sinxelo adecuado á súa idade.

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto sinxelo adecuado á súa idade.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con certa autonomía.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, 

normas, notas e invitacións

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais.

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía.

LGB3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de textos.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais.

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade 

caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte.

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital para buscar calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto e 

como consulta ortográfica.

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes.

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes.

EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías para se iniciar no deseño dixital, no tratamento de imaxes ou na animación.

VSCB2.8.4. Expón en historias creativas as características da relación da amizade.

VSCB3.14.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías.

VSCB3.14.2. Coñece o emprego seguro das novas tecnoloxías.

VSCB3.15.2. Analiza información na prensa en relación cos accidentes de tráfico.
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VSCB3.15.3. Investiga sobre as principais causas dos accidentes de tráfico coa axuda das novas tecnoloxías.

VSCB3.15.4.Explica as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.

Aprender a aprender (CAA)

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os resultados en 

diferentes soportes.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc.).

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 

necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 

internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas, en equipo, sobre reaccións químicas habituais na vida cotiá; formular problemas, enunciar hipóteses, seleccionar o

material necesario, extraer conclusións e comunicar os resultados en diferentes soportes.

CNB5.1.1. Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico e constrúe un.

CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.

LCB1.3.2. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situacións de comunicación:

- diálogos

-exposicións orais seguindo modelos e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación.

LCB1.3.3. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectivo.

LCB1.7.1. Elabora comprensiblemente textos orais do ámbito escolar e social e de diferente tipoloxía, seguindo unha secuencia lineal, adecuados ao nivel e 

imitando modelos
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LCB1.7.1. Organiza e planifica o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos(narrar, expoñer, describir, informarse, dialogar)

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, para obter 

información e verificar a comprensión.

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, para obter 

información e verificar a comprensión.

LCB1.8.2. Participa en enquisas e entrevistas, asegurándose mediante preguntas adecuadas, da comprensión propia e por parte da persoa interlocutora.

LCB1.8.3. Participa en debates explicando as súas opinións e ideas, emitindo xuízos persoais fundamentados sobre os temas e coa profundidade propia da 

súa idade.

LCB1.9.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas de interese, seguindo modelos.

LCB2.3.1. Programa de xeito autónomo un tempo semanal para ler diferentes textos.

LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos seus gustos e finalidade persoal.

LCB2.4.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e intereses, aplicando as normas básicas de funcionamento da 

mesma.

LCB2.4. 4. Selecciona lecturas con criterio persoal e manifesta a súa opinión sobre os textos lidos.

LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero.

LCB3.1.4. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico,

xeográfico ou histórico.

LCB3.1.5. Presenta un informe, utilizando soporte papel e informático, sobre situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros,

Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de planificación, procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, 

guións, borradores e mapas conceptuais.

LCB3.3.4. Redacta o texto e revísao para melloralo, utilizando borradores que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e da 

secuencia coherente do escrito.

LCB3.3.5. Amosa na evolución dos seus escritos interese e esforzo por escribir correctamente de forma persoal.
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LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis…facendo ilustracións e buscando imaxes 

dixitais para facilita a súa comprensión ou mellorar a súa presentación.

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados.

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de comunicación.

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de comunicación.

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas.

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates.

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 

intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión.

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

LGB1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación.

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos.

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada momento.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do 

texto que acompaña.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, axudándose do título e as ilustracións.

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión integral, cando é preciso.
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LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 

esquemas ou guións.

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.

LGB3.1.5. Escribe e presenta textos propios elaborando borradores.

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.

LGB3.3.1. Elabora textos escritos propios do ámbito académico (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar 

información.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e 

anécdotas.

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo.

LGB3.4.3. Aprecio polos usos creativos da linguaxe.

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais.

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía.

LGB3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de textos.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais.

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias idóneas para cada caso.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras 

semellantes.
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MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia do seu uso.

MTB2.7.2. 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.

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, construíndo,argumentando… e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

MTB4.4.1. Resolve problemas 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 decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

MTB5.4.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 

valorando as consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización.

MTB5.4.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

EPB1.1.1. Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades.

EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio.

EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais.

EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo.

VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna.

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de conflitos.

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.
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VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo compromisos para a consecución de obxectivos.

VSCB1.3.2. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas, expresando propostas de mellora.

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na formulación de propostas de actuación.

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega solucións potencialmente efectivas.

VSCB1.6.1. Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de tomar unha decisión ética.

VSCB2.1.2. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais e debates.

VSCB2 2.2 Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a dicir.

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas.

VSCB2.3.2. Comparte sentimentos durante o diálogo

VSCB2.4.1. Realiza unha defensa tranquila e respectuosa das posicións persoais.

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía.

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua.

VSCB2.8.3.Consegue a aceptación dos compañeiros e compañeiras.

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula.

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo.

VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en situacións reais e simulacións.

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos de vista das partes en conflito.
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VSCB3.5.2. Identifica e analiza criticamente desigualdades sociais.

VSCB3.6.2. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

VSCB3.6.3. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade educativa

VSCB3.7.2. Realiza xuízos morais, de xeito guiado, de situacións escolares.

VSCB3.7.3 Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo e a capacidade 

de enfrontarse aos problemas.

VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as circunstancias de persoas que viven en situacións de privación dos dereitos básicos.

VSCB3.9.1. Argumenta e expón mediante imaxes a importancia de garantir a igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

VSCB3.9.2. Descobre e axuíza criticamente casos próximos de desigualdade e discriminación.

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de oportunidades de homes e mulleres.

VSCB3.10.2. Colabora con persoas doutro sexo en diferentes situacións escolares.

VSCB3.10.3. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo.

VSCB3.11.3. Participa no benestar da contorna próxima baseándose nos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.

VSCB3.13.1. Analiza, explica e expón as causas e consecuencias da intervención humana no medio.

VSCB3. 13.2. Investiga criticamente a intervención humana no medio ambiente e comunica os resultados.

VSCB3.15.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia e a promoción do respecto das normas de educación viaria.

VSCB3.16.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de 

comunicación.

VSCB3.16.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr accidentes de tráfico.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.
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CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e 

comunicación.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 

internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB2.3.1. Investiga sobre enfermidades relacionadas cunha alimentación inadecuada e presenta conclusións en diversos soportes.

CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas equilibradas, e elabora menús variados identificando ás prácticas saudables.

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e as causas de extinción de especies e explica algunhas actuacións para 

o seu coidado.

CNB4.3.1. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta sobre as accións necesarias para o desenvolvemento 

enerxético, sostible e equitativo.

CNB5.2.1. Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade e explica os beneficios ou riscos para á sociedade.

CNB5.2.2. Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

CNB5.2.3. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no 

deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación.

CSB1.2.1.Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material.

CSB1.2.2.Adopta un comportamento responsable, construtivo e solidario, respectando diferentes ideas e achegas nos debates e recoñecendo a 

cooperación e o diálogo como principios básicos do funcionamento democrático.

CSB1.3.1.Emprega de maneira axeitada o vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais.

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos de 

carácter xeográfico, social e histórico.

CSB1.3.3.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a 

comunicación.

CSB2.7.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características das principais paisaxes de España valorando a súa diversidade.
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CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción humana neste.

CSB2.9.2.Favorece o desenvolvemento sostible e o consumo responsable.

CSB3.1.1.Identifica, respecta e valora os principios democráticos máis importantes establecidos na Constitución e explica a importancia que a Constitución 

ten para o funcionamento do Estado español.

CSB3.2.1.Identifica as principais institucións do Estado español e describe as súas funcións e a súa organización.

CSB3.2.2.Identifica e comprende a división de poderes do Estado e cales son as atribucións recollidas na Constitución para cada un deles.

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, así como as súas provincias.

CSB3.4.1.Valora, partindo da realidade do estado español, a diversidade cultural, social, política e lingüística nun mesmo territorio como fonte de 

enriquecemento cultural.

CSB3.5.1.Define demografía e poboación, comprende os principais conceptos demográficos e os principais factores que afectan á de poboación.

CSB3.6.1.Describe os principais rasgos da poboación española.

CSB3.6.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de vida ou a 

natalidade.

CSB3.6.3.Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española.

CSB3.6.4 Sitúa nun mapa os maiores núcleos de poboación en España e as zonas máis densamente poboadas.

CSB3.7.1 Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de inmigrantes ao noso país.

CSB3.7.2.Identifica e describe os principais problemas actuais da poboación española: migracións, envellecemento, etc.

CSB3.8.1.Identifica e define materias primas e produto elaborado e os asocia coas actividades nas que se obteñen.

CSB3 8.2 Describe ordenadamente o proceso de obtención dun produto ata a súa venda e identifica os sectores aos que pertencen.

CSB3.9.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.

CSB3.9.2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e as súas localizacións nos territorios correspondentes.

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e Moderna, asociándoas aos feitos que marcan os seus inicios e finais.

CSB4.2.1.Coñece algunhas fontes da historia representativas de cada unha das idades da historia, facendo fincapé na Idade Contemporánea.
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CSB4.3.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os 

acontecementos.

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da Idade Media e Idade Moderna en España.

CSB4.4.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia medieval e moderna de España, describindo as principais 

características de cada unha delas.

CSB4.4.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España das distintas épocas históricas estudadas.

CSB4.4.4. Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e culturais da Idade Media e da Idade Moderna en España citando aos seus 

representantes máis significativos.

CSB4.4.5.Identifica as características distintivas das culturas que conviviron nos reinos peninsulares durante a Idade Media describindo a evolución política 

e os distintos modelos sociais.

CSB4.4.6.Explica as características da Idade Moderna e certos acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia neste 

período de tempo (Monarquía dos Austrias, s. XVI-XVII. Os Borbóns, s. XVIII).

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.

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural a escala local e nacional como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos contextos nos que produce o seu discurso: debates, 

exposicións planificadas, conversas.

LCB1.1.3. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita activa, espera de quendas, participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa 

interlocutora e normas básicas de cortesía.

LCB1.3.2. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situacións de comunicación:

- diálogos

-exposicións orais seguindo modelos e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación.

LCB1.3.3. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectivo.
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LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, para obter 

información e verificar a comprensión.

LCB1.8.2. Participa en enquisas e entrevistas, asegurándose mediante preguntas adecuadas, da comprensión propia e por parte da persoa interlocutora.

LCB1.8.3. Participa en debates explicando as súas opinións e ideas, emitindo xuízos persoais fundamentados sobre os temas e coa profundidade propia da 

súa idade.

LCB1.9.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, televisión e da internet.

LCB1.9.2. Transforma en noticias feitos cotiás próximos á súa realidade, imitando modelos.

LCB2.6.2. Interpreta a linguaxe figurada, en textos publicitarios.

LCB3.1.4. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico,

xeográfico ou histórico.

LCB3.2.1. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, utilizando de xeito habitual, unha linguaxe non sexista e respectuosa coas diferenzas.

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España e o español de América.

LCB4.7.1. Compara aspectos (gráficos, sintácticos e léxicos) das linguas que coñece.

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade ou de produción propia.

LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, de maneira xeral, información de opinión.

LGB1.2.1. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información relevante e necesaria para 

realizar traballos ou completar información, valorando os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

LGB1.5.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper.

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.
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LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 

intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión.

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

LGB1.6.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada contexto.

LGB1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación.

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: miradas e postura corporal para reforzar o sentido das súas producións orais.

LGB1.12.1. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe non sexista.

LGB1.12.2. Usa, de maneira xeral, unha linguaxe respectuosa coas diferenzas.

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora.

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do 

texto que acompaña.

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, obter nova información...

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con certa autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora.

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con certa autonomía,para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora.

LGB2.9.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros físicos e/ou virtuais.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.
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LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista.

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e (anuncios e carteis), imitando modelos publicitarios moi sinxelos.

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, usando o rexistro adecuado.

LGB3.2.5. Resume o contido de textos sinxelos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e 

anécdotas.

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x.

LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono.

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas.

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da cultura galega, amosando interese e respecto.

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outras costumes e formas de relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.

EPB2.2.1. Confecciona planos, e mapas simples coa axuda das ferramentas básicas, individualmente e en grupo.

EPB2.2.3. Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, colaborando sempre que se trate dun traballo en grupo

EPB2.5.1. Valora os elementos e os recursos empregados para conseguir o efecto que máis se axuste ao resultado final.

EPB2.5.2. Coida e respecta os materiais, os utensilios e os espazos utilizados.

EPB2.5.3. Participa e amosa interese polas actividades propostas, colaborando na recollida e na organización do material.

EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos.

EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións establecidas.

EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización dos exercicios e actividades.
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VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de conflitos.

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo compromisos para a consecución de obxectivos.

VSCB1.3.2. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas, expresando propostas de mellora.

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na formulación de propostas de actuación.

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega solucións potencialmente efectivas.

VSCB1.5.2. Define e formula claramente problemas de convivencia e achega solucións potencialmente efectivas.

VSCB1.6.1. Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de tomar unha decisión ética.

VSCB2.1.1. Emprega apropiadamente os elementos da comunicación verbal e non verbal, para expresar con coherencia opinión, sentimentos e emocións.

VSCB2.1.2. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais e debates.

VSCB2.2.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe.

VSCB2 2.2 Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a dicir.

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas.

VSCB2.3.1. Comunícase empregando expresións para mellorar a comunicación e facilitar o achegamento co seu interlocutor nas conversas.

VSCB2.3.2. Comparte sentimentos durante o diálogo

VSCB2.3.3.Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo.

VSCB2.3.4.Recoñece os elementos que bloquean a comunicación en diferentes situacións.

VSCB2.4.1. Realiza unha defensa tranquila e respectuosa das posicións persoais.

VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva.

VSCB2.5.1. Infire, de xeito guiado, e dá o sentido adecuado á expresión das demais persoas.

VSCB2.5.2. Relaciona diferentes ideas e opinións para atopar os seus aspectos comúns.
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VSCB2.6.1. Interacciona con empatía.

VSCB2.6.2 Emprega diferentes habilidades sociais.

VSCB2.7.1.Comprende e aprecia positivamente as diferenzas culturais.

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua.

VSCB2.8.3. Consegue a aceptación dos compañeiros e compañeiras.

VSCB2.8.4. Expón en historias creativas as características da relación da amizade.

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula.

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.

VSCB3.3.1. Argumenta a necesidade de que existan normas de convivencia nos diferentes espazos de interacción social.

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.

VSCB3.3.3. Respecta as normas do centro escolar.

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo.

VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en situacións reais e simulacións.

VSCB3.4.3.Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos nas relacións interpersoais.

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos de vista das partes en conflito.

VSCB3.5.1. Razoa o sentido da responsabilidade social e da xustiza social.

VSCB3.5.2. Identifica e analiza criticamente desigualdades sociais.

VSCB3.5.3. Describe condutas solidarias.

VSCB3.6.1. Amósase xeneroso no seu contorno próximo.
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VSCB3.6.2. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

VSCB3.6.3. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade educativa

VSCB3.7.1. Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado.

VSCB3.7.2. Realiza xuízos morais, de xeito guiado, de situacións escolares.

VSCB3.7.3 Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo e a capacidade 

de enfrontarse aos problemas.

VSCB3.8.1. Argumenta o carácter universal dos dereitos humanos.

VSCB3.8.2.Expón a importancia de que todas as persoas gocen dos dereitos básicos: saúde, benestar, alimentación, vestido, vivenda e asistencia médica.

VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as circunstancias de persoas que viven en situacións de privación dos dereitos básicos.

VSCB3.9.1. Argumenta e expón mediante imaxes a importancia de garantir a igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

VSCB3.9.2. Descobre e axuíza criticamente casos próximos de desigualdade e discriminación.

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de oportunidades de homes e mulleres.

VSCB3.10.2. Colabora con persoas doutro sexo en diferentes situacións escolares.

VSCB3.10.3. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo.

VSCB3.11.1. Reflexiona sobre os dereitos e deberes da Constitución Española.

VSCB3.11.2. Expresa a importancia de garantir os dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás do seu contorno.

VSCB3.11.3. Participa no benestar da contorna próxima baseándose nos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.

VSCB3.12.1. Expresa as notas características da convivencia democrática.

VSCB3.12.2. Argumenta a importancia dos valores cívicos na sociedade democrática.

VSCB3.13.1. Analiza, explica e expón as causas e consecuencias da intervención humana no medio.

VSCB3. 13.2. Investiga criticamente a intervención humana no medio ambiente e comunica os resultados.

VSCB3.13.3. Argumenta comportamentos de defensa e recuperación do equilibrio ecolóxico e de conservación do medio ambiente.
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VSCB3.14.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías.

VSCB3.14.2. Coñece o emprego seguro das novas tecnoloxías.

VSCB3.15.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia e a promoción do respecto das normas de educación viaria.

VSCB3.15.2. Analiza información na prensa en relación cos accidentes de tráfico.

VSCB3.15.3. Investiga sobre as principais causas dos accidentes de tráfico coa axuda das novas tecnoloxías.

VSCB3.15.4.Explica as consecuencias de diferentes accidentes de tráfico.

VSCB3.16.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de 

comunicación.

VSCB3.16.2. Reflexiona sobre o modo no que se poderían evitar accidentes de tráfico e expón as súas conclusións.

VSCB3.16.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr accidentes de tráfico.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes e comunica os resultados en 

diferentes soportes.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc.).

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material 

necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 

internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas, en equipo, sobre reaccións químicas habituais na vida cotiá; formular problemas, enunciar hipóteses, seleccionar o

material necesario, extraer conclusións e comunicar os resultados en diferentes soportes.

CNB5.1.1. Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico e constrúe un.
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CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.

LCB1.3.2. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situacións de comunicación:

- diálogos

-exposicións orais seguindo modelos e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación.

LCB1.3.3. Participa activamente nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

LCB1.5.4. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situación de aprendizaxe individual ou colectivo.

LCB1.7.1. Elabora comprensiblemente textos orais do ámbito escolar e social e de diferente tipoloxía, seguindo unha secuencia lineal, adecuados ao nivel e 

imitando modelos

LCB1.7.1. Organiza e planifica o discurso axeitándose aos diferentes modos discursivos(narrar, expoñer, describir, informarse, dialogar)

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, para obter 

información e verificar a comprensión.

LCB1.8.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, para obter 

información e verificar a comprensión.

LCB1.8.2. Participa en enquisas e entrevistas, asegurándose mediante preguntas adecuadas, da comprensión propia e por parte da persoa interlocutora.

LCB1.8.3. Participa en debates explicando as súas opinións e ideas, emitindo xuízos persoais fundamentados sobre os temas e coa profundidade propia da 

súa idade.

LCB1.9.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas de interese, seguindo modelos.

LCB2.3.1. Programa de xeito autónomo un tempo semanal para ler diferentes textos.

LCB2.3.2. Le voluntariamente en función dos seus gustos e finalidade persoal.

LCB2.4.2. Localiza na biblioteca de aula e centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e intereses, aplicando as normas básicas de funcionamento da 

mesma.

LCB2.4. 4. Selecciona lecturas con criterio persoal e manifesta a súa opinión sobre os textos lidos.

LCB3.1.3. Escribe, de forma creativa, diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero.
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LCB3.1.4. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico,

xeográfico ou histórico.

LCB3.1.5. Presenta un informe, utilizando soporte papel e informático, sobre situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros,

Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LCB3.3.3. Emprega, de xeito guiado e seguindo modelos, estratexias de planificación, procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, 

guións, borradores e mapas conceptuais.

LCB3.3.4. Redacta o texto e revísao para melloralo, utilizando borradores que amosan: a xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica e da 

secuencia coherente do escrito.

LCB3.3.5. Amosa na evolución dos seus escritos interese e esforzo por escribir correctamente de forma persoal.

LCB3.5.2. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis…facendo ilustracións e buscando imaxes 

dixitais para facilita a súa comprensión ou mellorar a súa presentación.

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados.

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de comunicación.

LGB1.2.2. Elabora textos orais sinxelos imitando modelos de calquera medio de comunicación.

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas.

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates.

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 

intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión.

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

LGB1.8.1. Elabora textos sinxelos propios dos medios de comunicación.

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo.
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LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

LGB2.1.4. Interpreta, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos.

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada momento.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos e ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do 

texto que acompaña.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto sinxelo antes de lelo, axudándose do título e as ilustracións.

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión integral, cando é preciso.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

LGB2.11.2. Expresa, de maneira sinxela, opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, 

esquemas ou guións.

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.

LGB3.1.5. Escribe e presenta textos propios elaborando borradores.

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.

LGB3.3.1. Elabora textos escritos propios do ámbito académico (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar 

información.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e 

anécdotas.

LGB3.4.2. Escribe textos sinxelos de carácter creativo.

LGB3.4.3. Aprecio polos usos creativos da linguaxe.

LGB3.5.1. Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais.

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos con certa autonomía.
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LGB3.5.3. Utiliza, habitualmente, correctores de textos.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC, con certa autonomía, para realizar presentacións elementais.

LGB3.6.1. Usa recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa.

MTB1.3.1. Distingue entre problemas e exercicios e aplica as estratexias idóneas para cada caso.

MTB1.4.1. Toma decisións nos procesos de resolucións de problemas valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 

utilidade.

MTB1.5.1. Iníciase na reflexión sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras 

semellantes.

MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia do seu uso.

MTB2.7.2. 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.

MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, construíndo,argumentando… e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

MTB4.4.1. Resolve problemas 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 decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

MTB5.4.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 

valorando as consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización.

MTB5.4.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

EPB1.1.1. Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas
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EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades.

EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio.

EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais.

EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo.

VSCB1.1.1. Actúa de forma respectable e digna.

VSCB1.2.2. Aplica o autocontrol á toma de decisión e á resolución de conflitos.

VSCB1.2.3. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo compromisos para a consecución de obxectivos.

VSCB1.3.2. Realiza unha autoavaliación responsable da execución das tarefas, expresando propostas de mellora.

VSCB1.4.1. Utiliza o pensamento creativo na análise de problemas e na formulación de propostas de actuación.

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.

VSCB1.5.1. Identifica, define problemas sociais e cívicos e achega solucións potencialmente efectivas.

VSCB1.6.1. Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de tomar unha decisión ética.

VSCB2.1.2. Emprega a comunicación verbal en relación coa non verbal en exposicións orais e debates.

VSCB2 2.2 Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a dicir.

VSCB2.2.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas.

VSCB2.3.2. Comparte sentimentos durante o diálogo

VSCB2.4.1. Realiza unha defensa tranquila e respectuosa das posicións persoais.

VSCB2.6.1. Interacciona con empatía.

VSCB2.8.1. Forma parte activa das dinámicas do grupo.

VSCB2.8.2. Establece e mantén relacións emocionais amigables, baseadas no intercambio de afecto e a confianza mutua.

VSCB2.8.3.Consegue a aceptación dos compañeiros e compañeiras.

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.
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VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula.

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.

VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula.

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo.

VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en situacións reais e simulacións.

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos de vista das partes en conflito.

VSCB3.5.2. Identifica e analiza criticamente desigualdades sociais.

VSCB3.6.2. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

VSCB3.6.3. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade educativa

VSCB3.7.2. Realiza xuízos morais, de xeito guiado, de situacións escolares.

VSCB3.7.3 Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo e a capacidade 

de enfrontarse aos problemas.

VSCB3.8.3. Axuíza criticamente as circunstancias de persoas que viven en situacións de privación dos dereitos básicos.

VSCB3.9.1. Argumenta e expón mediante imaxes a importancia de garantir a igualdade de dereitos e a non discriminación por razón de nacemento, raza, 

sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

VSCB3.9.2. Descobre e axuíza criticamente casos próximos de desigualdade e discriminación.

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de oportunidades de homes e mulleres.

VSCB3.10.2. Colabora con persoas doutro sexo en diferentes situacións escolares.

VSCB3.10.3. Realiza diferentes tipos de actividades independentemente do seu sexo.

VSCB3.11.3. Participa no benestar da contorna próxima baseándose nos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.

VSCB3.13.1. Analiza, explica e expón as causas e consecuencias da intervención humana no medio.

VSCB3. 13.2. Investiga criticamente a intervención humana no medio ambiente e comunica os resultados.
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VSCB3.15.1. Colabora en campañas escolares sobre a importancia e a promoción do respecto das normas de educación viaria.

VSCB3.16.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de 

comunicación.

VSCB3.16.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr accidentes de tráfico.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

CNB5.2.3. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no 

deporte e nas tecnoloxías da información e a comunicación.

CSB4.1.1Identifica a idea de idade da historia e data a Idade Media e Moderna, asociándoas aos feitos que marcan os seus inicios e finais.

CSB4.2.1.Coñece algunhas fontes da historia representativas de cada unha das idades da historia, facendo fincapé na Idade Contemporánea.

CSB4.3.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os 

acontecementos.

CSB4.4.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes da Idade Media e Idade Moderna en España.

CSB4.4.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia medieval e moderna de España, describindo as principais 

características de cada unha delas.

CSB4.4.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España das distintas épocas históricas estudadas.

CSB4.4.4. Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e culturais da Idade Media e da Idade Moderna en España citando aos seus 

representantes máis significativos.

CSB4.4.5.Identifica as características distintivas das culturas que conviviron nos reinos peninsulares durante a Idade Media describindo a evolución política 

e os distintos modelos sociais.

CSB4.4.6.Explica as características da Idade Moderna e certos acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia neste 

período de tempo (Monarquía dos Austrias, s. XVI-XVII. Os Borbóns, s. XVIII).
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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.

CSB4.6.1.Aprecia a herdanza cultural a escala local e nacional como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.

LCB1.6.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios e propios, axeitados aos seus gustos e intereses.

LCB5.1.1. Valora e recoñece as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos básicos propios dos poemas.

LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

LCB5.4.1. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados.

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade ou de produción propia.

LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións.

LCB5.6.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios axeitados á súa idade.

LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

LGB1.6.5. Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua galega.

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: miradas e postura corporal para reforzar o sentido das súas producións orais.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais sinxelos pertencentes a diferentes variedades dialectais moi evidentes da lingua galega.

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega oral con calquera contexto profesional: sanidade, educación, medios de comunicación...

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

LGB2.12.1. Identifica, de maneira global, as diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das variedades da lingua galega.
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LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

LGB3.1.4. Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista.

LGB3.2.2. Redacta textos xornalísticos (noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e (anuncios e carteis), imitando modelos publicitarios moi sinxelos.

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e empregando algúns elementos básicos de cohesión, usando o rexistro adecuado.

LGB3.4.1. Elabora textos sinxelos que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, cancións e 

anécdotas.

LGB4.2.1. Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

LGB4.2.2. Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, s/x, ll/i/x.

LGB4.3.3. Respecta, de xeito xeral, as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono.

LGB4.8.1. Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas, socioculturais...) da lingua galega.

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.

LGB4.9.1. Recoñece, de forma xeral, e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 

ditos,cantigas) e da literatura galega en xeral

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura oral galega como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de gozo persoal.

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes.

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en 

diferentes soportes.

LGB5.3.1. Identifica as características principais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, personificacións, hipérboles e xogos de palabras.

LGB5.3.4. Identifica os temas recorrentes na literatura.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo e lembranzas.

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.
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LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da cultura galega, amosando interese e respecto.

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outras costumes e formas de relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.

EPB1.1.1. Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas.

EPB1.1.2. Debuxa aspectos da vida cotiá.

EPB1.2.1. Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra.

EPB1.2.2. Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas sobre diferentes soportes.

EPB1.3.1 . Coñece a evolución da fotografía desde o branco/negro á cor, do formato papel ao dixital, e valora as posibilidades que proporciona a tecnoloxía.

EPB 1.3.2. Realiza fotografías  utilizando medios tecnolóxicos, analizando, a posteriori, se o encadre é o máis axeitado para  o propósito inicial.

EPB 1.3.3. Recoñece os diferentes temas da fotografía.

EPB2.1.1. Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades

EPB2.1.2. Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio.

EPB2.2.1. Confecciona planos, e mapas simples coa axuda das ferramentas básicas, individualmente e en grupo.

EPB2.2.2. Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico (cuadrícula).

EPB2.3.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas.

EPB2.3.2. Experimenta coa superposición de planos para crear volume.

EPB2.3.3. Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar sensación de profundidade.

EPB2.3.4. Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na composición.

EPB2.3.5. Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as ceras.

EPB2.3.6. Constrúe obxectos tridimensionais.

EPB2.4.1. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, cores e tamaños axeitados.

EPB2.4.2.  Organiza os espazos das súas producións bidimensionais, utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio e proporción.
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EPB2.4.3. Analiza e compara as texturas naturais e artificiais, así como as texturas visuais e táctiles, sendo capaz de realizar  traballos artísticos utilizando 

estes coñecementos.

EPB2.4.4. Distingue o tema ou xénero de obras plásticas.

EPB2.4.5. Realiza imaxes humanas, animais e casas, partindo dun bosquexo.

EPB2.5.1. Valora os elementos e os recursos empregados para conseguir o efecto que máis se axuste ao resultado final.

EPB2.6.1. Completa e realiza os debuxos utilizando os coñecementos aprendidos.

EPB2.6.2. Presenta as tarefas con orde e limpeza respectando as normas e indicacións establecidas.

EPB2.6.3. Amosa interese polo traballo e a aplicación, apreciando a correcta realización dos exercicios e actividades.

EPB2.7.1. Emprega as novas tecnoloxías para se iniciar no deseño dixital, no tratamento de imaxes ou na animación.

EPB3.1.1 Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, escuadro, cartabón, semicírculo etc.)

EPB3.1.2. Utiliza o trazado de rectas paralelas.

EPB3.1.3. Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 graos utilizando as ferramentas básicas.

EPB3.1.4. Manexa os efectos visuais da perspectiva para debuxar triángulos e cuadriláteros.

EPB3.1.5. Representa e aplica adecuadamente o eixe de simetría.

EPB3.1.6. Representa formas xeométricas con precisión e coa axuda da cuadrícula e as ferramentas básicas.

VSCB2.8.4. Expón en historias creativas as características da relación da amizade.
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3.- OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e as nenas as capacidades que lles permitan:

a) 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.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con

autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 

oportunidades de homes e mulleres, e a non discriminación de persoas con minusvalía.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houber, a lingua cooficial da comunidade autónoma, e 

desenvolver hábitos de lectura.

f ) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e 

comprender mensaxes sinxelas, e desenvolverse en situacións cotiás.

g) 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 capaces de 

aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura.

i ) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación, desenvolvendo un 

espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.

l ) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de propostas visuais e 

audiovisuais.

m) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar 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.

n) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o 

seu coidado.

ñ) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, 

así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.

o) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.
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OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA
COMPETENCIAS CLAVE

CL CMCT CSC AA IE CD CEC

Coñecer  e  apreciar  os  valores  e  as
normas  de  convivencia,  aprender  a
obrar de acordó con eles,  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 equipa, de esforzo e de
responsabilidade no estudo, así como
actitudes  de  confianza  en sí  mesmo,
sentido  crítico,  iniciativa  persoal,
curiosidade, interese e creatividade na
aprendizaxe e espírito emprendedor.

�̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵

Adquirir habilidades para a prevención 
e para a resolución pacífica de 
conflictos , que lles permitan 
desenvolverse con autonomía no 
ámbito familiar e doméstico, así como 
nos grupos sociais cos que se 
relacionan.

�̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵

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

�̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵

Coñecer e empregar de maneira 
apropiada a lingua castelá e a lingua 

�̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵

    páxina 66



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

cooficial da Comunidade Autónoma e 
desenvolver hábitos de lectura.

Adquirir en, al menos, unha lingua 
extranxeira a competencia 
comunicativa básica que lles permita 
expresar e comprender mensaxes 
sinxelos  e desenvolverse en situación 
cotiás.

�̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵

Desenvolver  as competencias 
metemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran 
a realización de aperacións elementais
de cálculo, coñecementos xeométricos
e estimaciións, así como ser capaces 
de aplicalos ás situación da súa vida 
cotiá

�̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵

Coñecer os aspectos fundamentais da 
s ciencias da natureza, as ciencias 
sociais, a xeografía, a historia e a 
cultura.

�̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵ �̵
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4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:  
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 2021 - 2022

NIVEL 5º PRIMARIA ÁREA Ciencias Naturais (CN)

Criterio 
de 
avaliació
n

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Iniciación á actividade científica

CN-B1.1

5º-CNB1.1.1 - Busca, selecciona e organiza 
información concreta e relevante, analízaa, obtén
conclusións, elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

Busca, selecciona e organiza información relacionada co 
proxecto a partir de textos, imaxes e gráficos para 
completar as súas actividades e responder preguntas de 
forma adecuada, comunicando esa información oralmente 
e/ou por escrito.

x x x
CCL CSIEE 
CAA CD 
CMCT

CN-B1.1

5º-CNB1.1.2 - Expresa oralmente e por escrito, 
de forma clara e ordenada contidos relacionados 
coa área manifestando a comprensión de textos 
orais e/ou escritos.

Utiliza adecuadamente o vocabulario nas súas 
exposicións e traballos.

Expón, de forma clara e ordenada, contidos que manifesten
a comprensión de textos orais e/ou escritos.

x x x CCL CMCT

CN-B1.1
5º-CNB1.1.3 - Emprega de forma autónoma o 
tratamento de textos (axuste de páxina, inserción
de ilustracións ou notas etc.).

Utiliza  adecuadamente  o  procesador  de  textos  para
presentar os seus traballos.
Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa.

x x x
CCL CSIEE 
CMCT CD

CN-B1.1
5º-CNB1.1.4 - Manexa estratexias axeitadas 
para acceder á información dos textos de 
carácter científico.

Comprende e interpreta información de documentos 
escritos, imaxes, gráficos e extrae conclusións adecuadas 
que aplica nos seus traballos e exposicións da clase.

x x x
CMCTCAA 
CCL

CN-B1.1
5º-CNB1.1.5 - Efectúa búsquedas guiadas de 
información na rede.

Efectúa buscas de información usando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

x x x
CAA CMCT 
CD

CN-B1.1 5º-CNB1.1.6 - Coñece e aplica estratexias de Aplica estratexias para acceder e traballar na rede. x x x CAA CMCT 
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acceso e traballo na rede. CD

CN-B1.2
5º-CNB1.2.1 - Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e tarefas e 
ten iniciativa na toma de decisións.

Manifesta autonomía na planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

x x x
CSIEE CAA 
CMCT

CN-B1.3

5º-CNB1.3.1 - Utiliza estratexias para realizar 
traballos de forma individual e en equipo, 
amosando habilidades para a resolución pacífica 
de conflitos.

Realiza proxectos de investigación científica de forma 
individual ou cooperativa, achegando a información de 
diversas fontes, seguindo as fases de identificación do 
obxectivo, planificación e elaboración.

x x x
CAA CSC 
CMCT CSIEE

CN-B1.3

5º-CNB1.3.2 - Coñece e emprega as normas de 
uso e de seguridade dos instrumentos, dos 
materiais de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación.

Emprega de maneira adecuada os materiais de traballo e 
as tecnoloxías da información e comunicación.

x x x
CMCT CSC 
CD

CN-B1.3
5º-CNB1.3.3 - Utiliza algúns recursos ao seu 
alcance proporcionados polas tecnoloxías da 
información para comunicarse e colaborar.

Utiliza recursos das tecnoloxías da información e 
comunicación para comunicarse e traballar de forma 
cooperativa.

x x x
CD CAA 
CMCT

CN-B1.4

5º-CNB1.4.1 - Realiza proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións formulando 
problemas, enunciando hipóteses, seleccionando
o material necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os resultados.

Realiza proxectos de investigación formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, 
extraendo conclusións e comunicando os resultados.

x x x
CMCT 
CCLCAA 
CSIEE

CN-B1.4

5º-CNB1.4.2 - Presenta un informe, de forma oral
ou escrita, empregando soportes variados, 
recollendo información de diferentes fontes 
(directas, libros, internet) cando traballa de forma
individual ou en equipo na realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións.

Expón o proxecto de investigación científica e os seus 
resultados de forma individual ou cooperativa, de forma oral 
e/ou escrita, e faino de maneira clara, ordenada e precisa.

x x x
CMCT CCL 
CSCCDCAA 
CSIEE

Bloque 2 : O ser humano e a saúde

CN-B2.1
5º-CNB2.1.1 - Identifica e localiza os principais 
órganos implicados na realización das funcións 
vitais do corpo humano.

Comprende, identifica e define diferentes niveis de 
organización do corpo: células, tecidos, órganos, aparellos 
e sistemas.
Identifica e describe órganos implicados na función de 
nutrición, relación e reproducción.

x CMCT

CN-B2.1 5º-CNB2.1.2 - Identifica as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións.

Identifica e explica as funcións e características principais 
do aparello dixestivo.
Identifica e explica as funcións e características principais 
dos aparellos reprodutores masculino e feminino.
Identifica e describe funcións e características principais de
órganos, sistemas e aparellos que interveñen na función de

x CMCT
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relación (órganos dos sentidos, nervios, cerebro e aparello 
locomotor).

CN-B2.3
5º-CNB2.3.1 - Investiga sobre enfermidades 
relacionadas cunha alimentación inadecuada e 
presenta conclusións en diversos soportes.

Identifica causas e situacións nas que son necesarias 
técnicas de primeiros auxilios.
Investiga sobre un problema de saúde que afecte os 
rapaces e rapazas (a obesidade).
Comprende, asume e valora o coidado do corpo e a mente 
e de adquirir hábitos saudables para previr riscos e 
enfermidades.

x CMCTCSC

CN-B2.3
5º-CNB2.3.2 - Coñece os principios das dietas 
equilibradas, e elabora menús variados 
identificando ás prácticas saudables.

Identifica os principios das dietas equilibradas. x
CMCTCCLCS
C

CN-B2.3
5º-CNB2.3.3 - Recoñece os efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas.

Identifica e explica trastornos, lesións ou enfermidades en 
relación ao sistema nervioso.
Explica os riscos e trastornos no funcionamento de cerebro 
ocasionados polo consumo de alcohol e drogas.

x CMCTCSC

Bloque 3 : Os seres vivos

CN-B3.1

5º-CNB3.1.1 - Identifica e describe a estrutura 
dos seres vivos: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, nomeando as principais 
características e funcións de cada un deles.

Diferencia e identifica seres vivos e seres inertes.
Identifica diferentes tipos de seres vivos.
Describe as características dos animais vertebrados e 
invertebrados.

x CMCT CCL

CN-B3.2

5º-CNB3.2.1 - Clasifica aos seres vivos e nomea 
as principais características atendendo ao seu 
reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino 
dos fungos e outros reinos empregando criterios 
científicos e medios tecnolóxicos.

Clasifica os seres vivos atendendo ao seu reino.
Describe as principais características dos animais de cada 
reino.

x CMCT

CN-B3.2
5º-CNB3.2.2 - Utiliza guías na identificación 
científica de animais vertebrados, invertebrados 
e plantas.

Realiza actividades con guias de animais e plantas. x CMCT

CN-B3.3
5º-CNB3.3.1 - Coñece e explica, con 
rigorosidade, as principais características e 
compoñentes dun ecosistema.

Explica as características e os compoñentes principais dos 
ecosistemas: os seres vivos e o medio físico.

x CMCTCCL

CN-B3.3
5º-CNB3.3.2 - Investiga con criterio científico, 
ecosistemas próximos e presenta resultados en 
diferentes soportes.

Investiga e elabora unha presentación dixital sobre un 
ecosistema, os factores físicos e os seres vivos que o 
habitan.

x CMCTCCL

CN-B3.3

5º-CNB3.3.3 - Identifica algunhas actuacións 
humanas que modifican o medio natural e as 
causas de extinción de especies e explica 
algunhas actuacións para o seu coidado.

Identifica actuacións humanas que modifican o medio 
natural.

x CMCTCSC
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CN-B3.3
5º-CNB3.3.4 - Usa a lupa e outros medios 
tecnolóxicos para a observación científica.

Utiliza a lupa e  outros medios. x CMCT

CN-B3.3

5º-CNB3.3.5 - Observa e rexistra algún proceso 
asociado á vida dos seres vivos, utiliza os 
instrumentos e os medios audiovisuais e 
tecnolóxicos apropiados e comunica de xeito oral
e escrito os resultados.

Localiza información nos medios dixitais x
CMCTCCL 
CD

Bloque 4 : Materia e Enerxía

CN-B4.1

5º-CNB4.1.1 - Coñece e clasifica materiais 
segundo as súas propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de agregación e 
condutividade térmica).

Identifica e clasifica materiais segundo a súas propiedades. x CMCT

CN-B4.2
5º-CNB4.2.1 - Utiliza diferentes procedementos 
para determinar a medida da masa e do volume 
dun corpo.

Explica que é a masa e volume dun corpo. x CMCT

CN-B4.2
5º-CNB4.2.2 - Describe a diferenza entre masa e
volume.

Describe a diferenza entre masa e volume. x CMCTCCL

CN-B4.2
5º-CNB4.2.3 - Identifica e explica as principais 
características da flotación nun medio líquido.

Identifica e expón exemplos de corpos e elementos que 
flotan.

x CMCTCCL

CN-B4.3

5º-CNB4.3.1 - Identifica e explica as diferenzas 
entre enerxías renovables e non renovables e 
argumenta sobre as accións necesarias para o 
desenvolvemento enerxético, sostible e 
equitativo

Explica que son as fontes de enerxía e identifica as 
renovables e non renovables.

x
CMCTCCL 
CSC

CN-B4.4

5º-CNB4.4.1 - Realiza experiencias sinxelas, en 
equipo, sobre reaccións químicas habituais na 
vida cotiá; formular problemas, enunciar 
hipóteses, seleccionar o material necesario, 
extraer conclusións e comunicar os resultados en
diferentes soportes.

Realiza experiencias sinxelas, en equipo, sobre reaccións 
químicas habituais na vida cotiá.

x
CMCT CAA 
CSIEE CCL 
CD

CN-B4.4
5º-CNB4.4.2 - Identifica produtos químicos 
habituais no fogar e os posibles riscos para o 
organismo.

Recoñece produtos químicos habituais no fogar e os 
posibles riscos.

x CMCT

CN-B4.4
5º-CNB4.4.3 - Identifica e explica os símbolos de
perigo máis comúns na etiquetaxe.

- Recoñece os símbolos de perigo máis comúns na 
etiquetaxe.

x CMCT

CN-B4.4

5º-CNB4.4.4 - Respecta as normas de uso, de 
seguridade, de conservación e de mantemento 
dos instrumentos de observación e dos materiais
de traballo, na aula e no centro.

Valora as normas de uso dos materiais de traballo. x CMCT
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Bloque 5 : A tecnoloxía, obxectos e máquinas

CN-B5.1
5º-CNB5.1.1 - Observa e identifica os elementos 
dun circuíto eléctrico e constrúe un.

Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico.
Representa diferentes circuítos eléctricos.
Constrúe un circuíto eléctrico.

x CMCT CSIEE

CN-B5.1
5º-CNB5.1.2 - Observa, identifica e explica 
algúns efectos da electricidade da vida cotiá.

Identifica e explica os efectos da electricidade na vida cotiá.
Comprende e define que é a corrente eléctrica e que tipo 
de efecto provoca ao circular por obxectos cotiás.

x CMCTCCL

CN-B5.1
5º-CNB5.1.3 - Expón exemplos de materiais 
condutores e illantes, argumentado a súa 
exposición.

Identifica e comprende a diferenza entre materiais 
condutores e illantes e expón exemplos.

x CMCTCCL

CN-B5.2
5º-CNB5.2.1 - Coñece algúns dos grandes 
descubrimentos e inventos da humanidade e 
explica os beneficios ou riscos para á sociedade.

Coñece a Thomas Edison e identifícao como o inventor da 
lámpada.

x
CMCT CCL 
CSC

CN-B5.2
5º-CNB5.2.2 - Valora e describe a influencia do 
desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de 
vida e no traballo.

Valora os avances tecnolóxicos para o desenvolvemento 
humano e económico

x
CMCT CCL 
CSC

CN-B5.2

5º-CNB5.2.3 - Coñece e explica algúns dos 
avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na 
medicina, na cultura e no lecer, na arte, na 
música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías 
da información e a comunicación.

Coñece, explica e valora diferentes avances da ciencia no 
fogar e na vida e como melloraron diferentes aspectos.

x
CMCT CCL 
CSC CCEC

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 2021 - 2022

NIVEL 5º PRIMARIA ÁREA Ciencias Socias (CS)

Criterio 
de 
avaliació
n

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Contidos comúns
CS-B1.1 5º-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.

. Recompila, organiza e analiza información relevante 
sobre o tema para completar traballos, responder 
cuestións e expor dita información oralmente e/ou por 
escrito.

. Utiliza as tecnoloxías da información para investigar sobre 

x x x CAA 
CD 
CMCT 
CCL
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diferentes temas relacionados coas Ciencias sociais

CS-B1.1
5º-CSB1.1.2 - Manifesta autonomía na planificación
e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na 
toma de decisións e asume responsabilidades.

. Manifesta autonomía e responsabilidade na planificación 
e realización das tarefas.

. Toma decisións con criterio propio e ten curiosidade por 
ampliar información

x x x
CSIEE
CAA

CS-B1.1
5º-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, clara e limpa. x x x

CCL 
CAA

CS-B1.2

5º-CSB1.2.1 - Participa en actividades individuais e 
de grupo, e emprega estratexias de traballo 
cooperativo valorando o esforzo e o coidado do 
material.

.Utiliza con precisión o vocabulario adquirido sobre os temas 
tratados para realizar os seus traballos da clase Utiliza con 
precisión o vocabulario adquirido sobre os temas tratados para
realizar os seus traballos da clase

x x x
CSC 
CAA

CS-B1.2

5º-CSB1.2.2 - Adopta un comportamento 
responsable, construtivo e solidario, respectando 
diferentes ideas e achegas nos debates e 
recoñecendo a cooperación e o diálogo como 
principios básicos do funcionamento democrático.

.  Adopta un comportamento responsable, construtivo e 
solidario, respectando diferentes ideas.

x x x
CSC 
CAA

CS-B1.3
5º-CSB1.3.1 - Emprega de maneira axeitada o 
vocabulario adquirido para ser capaz de ler, escribir
e falar sobre Ciencias sociais.

. Utiliza con precisión o vocabulario adquirido sobre os temas 
tratados para realizar os seus traballos da clase

x x x

CCL 
CAA 
CMCT 
CSC

CS-B1.3

5º-CSB1.3.2 - Expón oralmente de forma clara e 
ordenada, contidos relacionados coa área, que 
manifesten a comprensión de textos orais e /ou 
escritos de carácter xeográfico, social e histórico.

.Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos 
relacionados coa unidade que manifesten a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

x x x

CCL 
CMCT 
CSC 
CAA

CS-B1.3

5º-CSB1.3.3 - Analiza informacións relacionadas 
coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación.

. Consulta textos de carácter xeográfico e social para ampliar o
seu coñecemento, elaborar esquemas, adquirir máis 
vocabulario e preparar os seus traballos e exposicións.

x x x

CCL 
CD 
CMCT 
CSC

Bloque 2: O mundo que nos rodea

CS-B2.1

5º-CSB2.1.1 - Describe como é e de que forma se 
orixinou o Universo e explica os seus principais 
compoñentes identificando galaxia, estrela, planeta,
satélite, asteroide e cometa.

. Explica que é o universo e enumera e identifica os seus 
compoñentes: estrelas, constelacións, galaxias, planetas, 
satélites e cometas. x

CMCT 
CCL

CS-B2.2 5º-CSB2.2.1 - Describe as características, 
compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol 
no centro do mesmo e os planetas segundo a súa 
proximidade.

. Describe e define os elementos que compoñen o sistema 
solar.

. Analiza e interpreta un gráfico do sistema solar.

x CMCT 
CCL
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. Identifica os planetas segundo a súa proximidade ao Sol.

CS-B2.3

5º-CSB2.3.1 - Define e representa o movemento de
translación terrestre, o eixe do xiro e os polos 
xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu 
efecto combinado e calcula os fusos horarios.

. Describe o movemento de translación da Terra.

. Indica a duración do movemento de translación da Terra e 
explica a relación entre este e as estacións do ano.

x
CMCT 
CCL 
CAA

CS-B2.3
5º-CSB2.3.2 - Explica o día e a noite como 
consecuencia da rotación terrestre e como 
unidades para medir o tempo.

. Describe o movemento de rotación da Terra.

. Indica a duración do movemento de rotación da Terra e 
explica a relación entre este e a sucesión dos días e as noites.

x
CMCT 
CCL 
CAA

CS-B2.3
5º-CSB2.3.3 - Define a translación da Lúa 
identificando e nomeando as fases lunares.

. Recoñece a Lúa como satélite da Terra e diferencia as súas 
fases.

. Explica a orixe das eclipses

x
CMCT 
CCL

CS-B2.4

5º-CSB2.4.1 - Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de mapas, define que é a escala nun mapa e 
emprega e interpreta os signos convencionais máis
usuais que poden aparecer nel.

. Coñece distintas formas de representar a Terra, 
compáraas e diferencia: planos, mapas, globos terráqueos
e planisferios.

.Localiza en globos terráqueos e planisferios os continentes e 
os océanos do planeta.

. Recoñece e diferencia as escalas gráfica e numérica dun 
mapa e calcula a distancia entre dous puntos dun mapa a 
partir delas.

. Identifica os principais elementos dun mapa e interpreta a 
lenda.

. Explica que son e para que serven as coordenadas 
xeográficas e utilízaas para localizar puntos nun mapa

x
CMCT 
CAA

CS-B2.5
5º-CSB2.5.1 - Define clima, nomea os seus 
elementos e identifica os factores que determinan 
en España.

. Define o concepto de clima e explica os seus elementos e 
factores determinantes.

. Identifica a atmosfera como a capa gasosa máis externa da 
Terra e distingue as súas capas.

. Recoñece as precipitacións, o vento e os cambios de 
temperatura como fenómenos atmosféricos.

. Explica a utilidade dos diferentes aparellos que se empregan 
para medir as temperaturas e as precipitacións

x
CMCT 
CCL

CS-B2.6 5º-CSB2.6.1 - Explica que é unha zona climática, 
nomeando as tres zonas climáticas do planeta e 
describindo as súas características principais.

. Explica que é unha zona climática.

. Enumera e sitúa as zonas climáticas do planeta.

x CMCT 
CCL
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. Describe os trazos principais de cada zona climática.

CS-B2.6

5º-CSB2.6.2 - Describe e sinala nun mapa os tipos 
de climas de España, e as zonas ás que afecta 
cada un, interpretando e analizando climogramas 
de distintos territorios de España e relacionándoos 
co clima ao que pertence.

. Identifica os factores que determinan os climas de España e
Galicia.

. Localiza e recoñece nun mapa os tipos de climas que hai en
España.

. Identifica e diferencia as principais características dos tipos
de climas de España e Galicia.

.  Interpreta climogramas e clasifícaos asociándoos aos tipos
de climas de España e a Comunidade

x
CMCT 
CAA 
CCL

CS-B2.7

5º-CSB2.7.1 - Define paisaxe, identifica os seus 
elementos e explica as características das 
principais paisaxes de España valorando a súa 
diversidade.

. Identifica os elementos que configuran unha paisaxe transformada.

. Identifica as distintas paisaxes transformadas que se poden atopar 
en España: agrarias, industriais, urbanas e turísticas.

x
CCL 
CSC 
CAA

CS-B2.8
5º-CSB2.8.1 - Localiza nun mapa as principais 
unidades de relevo en España e as súas vertentes 
hidrográficas.

. Localiza e recoñece nun mapa as principais unidadesde 
relevo en España e de Galicia.

. Localiza e recoñece nun mapa as vertentes hidrográficas de 
España e de Galicia.

x CMCT

CS-B2.8
5º-CSB2.8.2 - Sitúa nun mapa os mares, océanos e
os grandes ríos de España.

.Sitúa e recoñece nunmapaos mares,océanose os grandes 
ríos de España e de Galicia

x CMCT

CS-B2.9
5º-CSB2.9.1 - Explica a importancia do coidado do 
medio, así como as consecuencias da acción 
humana neste.

. Recoñece as actividades que deterioran a paisaxe.

. Identifica as distintas paisaxes transformadas que se poden 
atopar en España.

x
CSC 
CCL

CS-B2.9
5º-CSB2.9.2 - Favorece o desenvolvemento 
sostible e o consumo responsable.

. Recoñece o desenvolvemento sostible e o consumo 
responsable.

x
CSC 
CAA

Bloque 3: Vivir en sociedade

CS-B3.1

5º-CSB3.1.1 - Identifica, respecta e valora os 
principios democráticos máis importantes 
establecidos na Constitución e explica a 
importancia que a Constitución ten para o 
funcionamento do Estado español.

.Valora a importancia da Constitución como base do 
funcionamento do Estado español: principios e dereitos

x
CSC 
CCL

CS-B3.2
5º-CSB3.2.1 - Identifica as principais institucións do
Estado español e describe as súas funcións e a 
súa organización.

. Coñece as principais institucións do Estado español; as súas 
funcións e a súa composición.

. Coñece as principais institucións de Galicia; as súas funcións
e a súa composición

x
CSC 
CCL

CS-B3.2 5º-CSB3.2.2 - Identifica e comprende a división de 
poderes do Estado e cales son as atribucións 

. Recoñece a división de poderes do Estado. x CSC 
CCL
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recollidas na Constitución para cada un deles.

CS-B3.3

5º-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, así 
como as súas provincias.

. Recoñece a organización territorial e política de España 
(órganos de goberno, Comunidades e Cidades Autónomas, 
provincias, estatutos de autonomía).

. Recoñece a organización territorial e política de Galicia

x
CSC 
CCL

CS-B3.4

5º-CSB3.4.1 - Valora, partindo da realidade do 
estado español, a diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun mesmo territorio como 
fonte de enriquecemento cultural.

. Recoñece na pluralidade do Estado español unha fonte de riqueza 
cultural e social. x

CSC 
CCL

CS-B3.5
5º-CSB3.5.1 - Define demografía e poboación, 
comprende os principais conceptos demográficos e
os principais factores que afectan á de poboación.

. Explica algúns dos principais conceptos demográficos 
(natalidade, mortalidade, esperanza de vida…).

. Diferencia entre poboación activa e poboación inactiva.

. Calcula o saldo natural

x
CMCT 
CCL 
CSC

CS-B3.5
5º-CSB3.5.2 - Interpreta unha pirámide de 
poboación e outros gráficos usados no estudo da 
poboación.

. Interpreta datos de poboación a partir da análise de gráficos 
lineais, de barras, sectoriais e pirámides de poboación

x
CMCT 
CAA

CS-B3.6
5º-CSB3.6.1 - Describe os principais rasgos da 
poboación española.

. Describe as principais características da poboación de 
España

x
CCL 
CSC

CS-B3.6

5º-CSB3.6.2 - Explica o proceso da evolución da 
poboación en España e describe a incidencia que 
tiveron nesta, factores como a esperanza de vida 
ou a natalidade.

. Explica a evolución da poboación española, asociándoa á 
esperanza de vida, a natalidade, mortalidade e os 
movementos migratorios

x
CCL 
CSC

CS-B3.6
5º-CSB3.6.3 - Describe os factores que 
condicionan a distribución da poboación española.

. Describe como se distribúe polo territorio a poboación 
española e identifica as zonas máis e menos densamente 
poboadas

x
CCL 
CSC

CS-B3.6
5º-CSB3.6.4 - Sitúa nun mapa os maiores núcleos 
de poboación en España e as zonas máis 
densamente poboadas.

. Define e calcula a densidade de poboación dun territorio

Interpreta un mapa de densidade de poboación de España.
x CSC

CS-B3.7
5º-CSB3.7.1 - Explica o éxodo rural, a emigración a
Europa, e a chegada de inmigrantes ao noso país

. Define e diferencia os conceptos de inmigración e emigración.

. Calcula o saldo migratorio dun lugar.

. Explica as causas e consecuencias do éxodo rural en España.

. Describe a evolución dos movementos migratorios en España e en . 
Europa.

. Explica as causas e consecuencias da inmigración en España.

x
CSC 
CCL

CS-B3.7 5º-CSB3.7.2 - Identifica e describe os principais 
problemas actuais da poboación española: 

. Analiza as causas e consecuencias do problema do 
envellecemento da poboación en España e Europa

x CSC 
CCL
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migracións, envellecemento, etc.

CS-B3.8
5º-CSB3.8.1 - Identifica e define materias primas e 
produto elaborado e os asocia coas actividades nas
que se obteñen.

. Define materias primas e produto elaborado. x
CSC 
CCL

CS-B3.8
5º-CSB3.8.2 - Describe ordenadamente o proceso 
de obtención dun produto ata a súa venda e 
identifica os sectores aos que pertencen.

. Ordena o proceso de obtención dun produto ata a súa venda 
e identifica os sectores aos que pertencen.

x
CCL 
CSC 
CMCT

CS-B3.9
5º-CSB3.9.1 - Identifica os tres sectores de 
actividades económicas e clasifica distintas 
actividades no grupo ao que pertencen.

. Identifica os tres sectores de actividades económicas e 
clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.

x
CSC 
CMCT

CS-B3.9

5º-CSB3.9.2 - Explica as actividades relevantes dos
sectores primario, secundario e terciario en España
e as súas localizacións nos territorios 
correspondentes.

. - Explica as actividades relevantes dos sectores primario, 
secundario e terciario en España.

x
CCL 
CSC

Bloque 4: As pegadas do tempo

CS-B4.1
5º-CSB4.1.1 - Identifica a idea de idade da historia 
e data a Idade Media e Moderna, asociándoas aos 
feitos que marcan os seus inicios e finais.

. Recoñece o marco espacial e temporal das distintas idades 
da historia desde o comezo da Idade Media ata o final da 
Idade Moderna; explica as súas características principais e 
asóciaas aos acontecementos máis relevantes; cita e 
recoñece algunha fonte

x

CSC 
CMCT 
CCL 
CCEC

CS-B4.2
5º-CSB4.2.1 - Coñece algunhas fontes da historia 
representativas de cada unha das idades da 
historia, facendo fincapé na Idade Contemporánea.

. Utiliza e interpreta un mapa histórico. x

CSC 
CMCT 
CAA 
CCEC

CS-B4.3

5º-CSB4.3.1 - Usa diferentes técnicas para localizar
no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo 
a duración, a simultaneidade e as relacións entre 
os acontecementos.

. Utiliza e interpreta liñas temporais para localizar e ordenar 
feitos históricos no tempo.

. Diferenza feitos sucesivos e feitos simultáneos.

x

CSC 
CMCT 
CAA 
CCEC

CS-B4.4
5º-CSB4.4.1 - Sitúa nunha liña do tempo as etapas 
históricas máis importantes da Idade Media e Idade
Moderna en España.

. Sitúa nunha liña temporal algúns dos acontecementos 
históricos máis importantes da Idade Media de España.

x
CMCT 
CSC 
CCEC

CS-B4.4

5º-CSB4.4.2 - Identifica e localiza no tempo e no 
espazo os feitos fundamentais da historia medieval 
e moderna de España, describindo as principais 
características de cada unha delas

. Sitúa nunha liña temporal algúns dos acontecementos 
históricos máis importantes da Idade Media de España.

x

CMCT 
CSC 
CCEC 
CCL

CS-B4.4
5º-CSB4.4.3 - Explica aspectos relacionados coa 
forma de vida e organización social de España das 
distintas épocas históricas estudadas

. Describe e compara a sociedade e a economía da al-Ándalus
e dos reinos cristiáns peninsulares e a súa organización social 
durante a Idade Media.

x
CSC 
CCEC 
CAA

CS-B4.4 5º-CSB4.4.4 - Describe en orde cronolóxica os . Identifica e describe a herdanza cultural e artística da al- x CMCT 
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principais movementos artísticos e culturais da 
Idade Media e da Idade Moderna en España 
citando aos seus representantes máis 
significativos.

Ándalus.

. Identifica, describe e compara as características principais da
arte románica e da arte gótica.

CSC 
CCEC

CS-B4.4

5º-CSB4.4.5 - Identifica as características 
distintivas das culturas que conviviron nos reinos 
peninsulares durante a Idade Media describindo a 
evolución política e os distintos modelos sociais.

.  Explica a orixe, a organización social e as formas de vida dos 
reinos cristiáns peninsulares.

. Define o concepto de Reconquista e relaciónao coa repoboación

x
CCEC 
CSC 
CCL

CS-B4.4

5º-CSB4.4.6 - Explica as características da Idade 
Moderna e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da 
historia neste período de tempo (Monarquía dos 
Austrias, s. XVI-XVII. Os Borbóns, s. XVIII).

. Enumera os trazos fundamentais que caracterizan a Idade 
Moderna e identifica os principais acontecementos que tiveron 
lugar no Imperio español e relaciónaos co reinado 
correspondente.

. Describe as causas e consecuencias do descubrimento de 
América.

. Interpreta mapas do Imperio español na Idade Moderna e 
describe a súa organización territorial e política.

Identifica e sitúa nun mapa os principais pobos precolombinos,
describe as súas características e nomea algúns dos 
principais conquistadores de América

x
CSC 
CCL 
CCEC

CS-B4.5

5º-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.

.Recoñece a importancia do patrimonio natural, histórico, cultural e 
artístico da historia de España.

. Valora o coidado do patrimonio, contribuíndo á súa conservación

x
CSC 
CCEC

CS-B4.6
5º-CSB4.6.1 - Aprecia a herdanza cultural a escala 
local e nacional como a riqueza compartida que hai
que coñecer, preservar e coidar.

.Valora a información histórica que nos ofrecen a cultura e a 
arte española e europea.

. É consciente da súa importancia e esfórzase por preservar a 
herdanza cultural.

x
CSC 
CCEC

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 2021 - 2022

NIVEL 5º PRIMARIA ÁREA Lingua Castelá (LC)

Criterio 
de 
avaliació
n

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.
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Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

LC-B1.1

5º-LCB1.1.1 - Emprega a lingua oral e axusta os 
rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos 
contextos nos que produce o seu discurso: 
debates, exposicións planificadas, conversas.

. Emprega a lingua oral con diferentes rexistos. x x x
CCL 
CAA 
CSC

LC-B1.1
5º-LCB1.1.2 - Expresa ideas, pensamentos, 
opinións, sentimentos e emocións con claridade.

. Transmite ideas con claridade. x x x
CCL 
CAA

LC-B1.1

5º-LCB1.1.3 - Aplica as normas 
sociocomunicativas: escoita activa, espera de 
quendas, participación respectuosa, adecuación á 
intervención da persoa interlocutora e normas 
básicas de cortesía.

. Aplica as normas sociocomunicativas. x x x
CCL 
CAA 
CSC

LC-B1.2

5º-LCB1.2.1 - Emprega recursos lingüísticos e non 
lingüísticos para comunicarse nas interaccións 
orais, recoñecendo o valor complementario e 
modificador destes.

. Emprega de forma consciente recursos lingüísticos e non 
lingüísticos. x x x CCL

LC-B1.2
5º-LCB1.2.2 - Exprésase cunha pronunciación e 
unha dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume axeitados.

. Exprésase de forma correcta, cunha pronuncia e unha 
entoación correcta. x x x CCL

LC-B1.2
5º-LCB1.2.3 - Interpreta de forma global o sentido 
de elementos básicos do texto (léxico e locucións).

. Comprende os textos de forma global. x x x CCL

LC-B1.3
5º-LCB1.3.1 - Expresa as súas propias ideas 
comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado.

. Expresa as súas ideas de forma comprensible. x x x CCL

LC-B1.3

5º-LCB1.3.2 - Participa activamente e con 
coherencia na secuencia das súas ideas en 
diversas situacións de comunicación: - diálogos -
exposicións orais seguindo modelos e guiadas, con
axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 
información e comunicación.

. Participa de forma activa en situacións de comunicación.

x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CSIEE

    páxina 79



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

LC-B1.3
5º-LCB1.3.3 - Participa activamente nas tarefas de 
aula, cooperando en situación de aprendizaxe 
compartida.

. Participa de forma activa nas tarefas da aula cooperando cos
seus compañeiros. x x x

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.4
5º-LCB1.4.1 - Utiliza o vocabulario axeitado a súa 
idade para expresarse con progresiva precisión nos
diferentes contextos de comunicación.

. Emprega vocabulario axeitado á súa idade. x x x CCL

LC-B1.4
5º-LCB1.4.2 - Diferencia polo contexto o significado
de correspondencias fonema-grafía idénticas.

. Comprende o significado de certas palabras a través do 
contexto. x x x CCL

LC-B1.5

5º-LCB1.5.1 - Comprende de forma global a 
información xeral de textos orais de uso habitual, 
do ámbito escolar e social, identifica o tema e 
selecciona as ideas principais

. Comprende de forma global a información xeral de textos 
orais.

x x x
CCL 
CAA

LC-B1.5

5º-LCB1.5.2 - Recoñece a tipoloxía de textos orais 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

. Identifica a tipoloxía de textos orais. x x x
CCL 
CAA

LC-B1.5
5º-LCB1.5.3 - Responde preguntas 
correspondentes á comprensión interpretativa.

. Comprende textos de forma literal, interpretativa e crítica o 
sentido de textos orais. x x x CCL

LC-B1.5
5º-LCB1.5.4 - Utiliza a información recollida para 
levar a cabo diversas actividades en situación de 
aprendizaxe individual ou colectivo.

. Recolle e emprega información en diversas actividades. x x x

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.6
5º-LCB1.6.1 - Reproduce de memoria breves textos
literarios ou non literarios e propios, axeitados aos 
seus gustos e intereses..

. Reproduce textos literarios e non literarios empregando 
estratexias de comunicación oral. x x x

CCL 
CAA 
CCEC

LC-B1.7 5º-LCB1.7.1 - Elabora comprensiblemente textos . Elabora comprensiblemente textos orais do ámbito escolar e x x x CCL 
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orais do ámbito escolar e social e de diferente 
tipoloxía, seguindo unha secuencia lineal, 
adecuados ao nivel e imitando modelos

social de diferente tipoloxía.
CAA 
CSIEE

LC-B1.7

5º-LCB1.7.2 - Organiza e planifica o discurso 
axeitándose aos diferentes modos 
discursivos(narrar, expoñer, describir, informarse, 
dialogar)

. Realiza unha exposición oral apoiándose nun guión. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B1.8

5º-LCB1.8.1 - Emprega de xeito efectivo a linguaxe 
oral para comunicarse e aprender: escoita activa, 
recollida de datos, pregunta e repregunta, para 
obter información e verificar a comprensión.

. Realiza unha exposición oral empregando a linguaxe de xeito
efectivo. x x x

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.8

5º-LCB1.8.2 - Participa en enquisas e entrevistas, 
asegurándose mediante preguntas adecuadas, da 
comprensión propia e por parte da persoa 
interlocutora.

. Participa en enquisas e entrevistas. x x x

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.8

5º-LCB1.8.3 - Participa en debates explicando as 
súas opinións e ideas, emitindo xuízos persoais 
fundamentados sobre os temas e coa profundidade
propia da súa idade.

. Participa en debates. x x x

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.9
5º-LCB1.9.1 - Resume entrevistas, noticias e 
debates infantís procedentes da radio, televisión e 
da internet.

. Resume diferentes tipos de textos. x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSC

LC-B1.9
5º-LCB1.9.2 - Transforma en noticias feitos cotiás 
próximos á súa realidade, imitando modelos.

. Coñece a estrutura e linguaxe propios das noticias. x x x
CCL 
CSC

LC-B1.9
5º-LCB1.9.3 - Realiza entrevistas e reportaxes 
sobre temas de interese, seguindo modelos.

. Leva a cabo entrevistas ou reportaxes. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

LC-B2.1
5º-LCB2.1.1 - Le en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade con velocidade, 
fluidez e entoación adecuada.

. Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade. x x x CCL

    páxina 81



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

LC-B2.1
5º-LCB2.1.2 - Lee en silencio coa velocidade 
adecuada textos de diferente complexidade.

. Descodifica todo tipo de palabras. x x x CCL

LC-B2.1
5º-LCB2.1.3 - Comprende información global e 
específica en textos de diferente tipoloxía do 
ámbito escolar e social:

. Entende as ideas principais dunha mensaxe. x x x
CCL 
CAA

LC-B2.1
5º-LCB2.1.4 - Resume textos lidos de diferente 
tipoloxía e adecuados a súa idade, reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas principais.

. Resume textos lido. x x x
CCL 
CAA

LC-B2.2

5º-LCB2.2.1 - Utiliza o título e as ilustracións para 
activar coñecementos previos sobre o tema, 
axudándose deles para acceder máis doadamente 
ao contido dun texto.

. Utiliza o título a as ilustracións para activar coñecementos 
previos.

x x x
CCL 
CAA

LC-B2.2 5º-LCB2.2.3 - Identifica as palabras clave dun texto. . Recoñece as palabras clave dun texto. x x x
CCL 
CAA

LC-B2.2
5º-LCB2.2.4 - Formula hipóteses sobre o contido do
texto a partir do título e das ilustracións e 
esquemas que o acompañan.

. Formula hipótesis sobre o contido do texto a partires do título 
e as ilustracións.

x x x
CCL 
CAA

LC-B2.2
5º-LCB2.2.5 - Relaciona a información contida nos 
gráficos e ilustracións e a relaciona coa información
que aparece no texto

. Relaciona a información dos gráficos coa información que 
aparece no texto.

x x x
CCL 
CMCT 
CAA

LC-B2.2
5º-LCB2.2.6 - Interpreta mapas conceptuais 
sinxelos.

. Comprende mapas conceptuais sinxelos. x x x
CCL 
CAA

LC-B2.3
5º-LCB2.3.1 - Programa de xeito autónomo un 
tempo semanal para ler diferentes textos.

. Programa de xeito autónomo un tempo semal para ler 
diferentes textos.

x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B2.3
5º-LCB2.3.2 - Le voluntariamente en función dos 
seus gustos e finalidade persoal.

. Le voluntariamente según os seus gustos. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B2.4

5º-LCB2.4.1 - Consulta na biblioteca diferentes 
fontes bibliográficas e textos de soporte informático
para obter información para realizar traballos 
individuais ou en grupo.

. Consulta libros na bibliteca.

. Consulta información de soporte informatico.
x x x

CCL 
CD 
CAA

LC-B2.4

5º-LCB2.4.2 - Localiza na biblioteca de aula e 
centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e 
intereses, aplicando as normas básicas de 
funcionamento da mesma.

.Uso da biblioteca de aula. x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE
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LC-B2.4
5º-LCB2.4.3 - Identifica o argumento de lecturas 
realizadas dando conta dalgunhas referencias 
bibliográficas: autor ou autora, xénero.

. Identifica o argumento de lecturas realizadas: ficha de 
lectura.

x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B2.4
5º-LCB2.4.4 - Selecciona lecturas con criterio 
persoal e manifesta a súa opinión sobre os textos 
lidos.

. Selecciona lecturas e manifesta a súa opinión. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B2.5
5º-LCB2.5.1 - Coida, conserva e organiza os seus 
libros.

. Coida os seus libros. x x x CCL

LC-B2.6
5º-LCB2.6.1 - Identifica a intención comunicativa de
textos xornalísticos e publicitarios. Diferenza entre 
información e publicidade.

. Diferenza entre información e publicidade. x x x
CCL 
CAA

LC-B2.6
5º-LCB2.6.2 - Interpreta a linguaxe figurada, en 
textos publicitarios.

. Comprende a linguaxe figurada, en textos publicitarios. x x x
CCL 
CSC

LC-B2.7
5º-LCB2.7.1 - Utiliza as Tecnoloxías da Información
e Comunicación para a procura e tratamento 
guiado da información.

.  Usa as TIC para a procura e tratamento guiado da 
información.

x x x
CCL 
CD 
CAA

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

LC-B3.1

5º-LCB3.1.1 - Escribe, en diferentes soportes, 
textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito 
social e escolar, atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos): 
diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, 
contos, folletos informativos e literarios, narracións, 
textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas...

. Escribe diferentes tipos de textos propios da vida cotiá. x x x
CCL 
CD 
CAA

LC-B3.1
5º-LCB3.1.2 - Escribe textos organizando as ideas 
con cohesión básica e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas.

. Escribe textos organizados e ben estruturados. x x x
CCL 
CAA

LC-B3.1
5º-LCB3.1.3 - Escribe, de forma creativa, diferentes
tipos de textos adecuando a linguaxe ás 
características do xénero.

. Escibe diferentes tipos de texto. x x x
CCL 
CCA 
CSIEE

LC-B3.1

5º-LCB3.1.4 - Elabora un informe seguindo un 
guión establecido que supoña a procura, selección 
e organización da información de textos de carácter
científico, xeográfico ou histórico.

. Elabora un informe seguindo un guión. x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE
CCEC
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LC-B3.1

5º-LCB3.1.5 - Presenta un informe, utilizando 
soporte papel e informático, sobre situacións 
sinxelas, recollendo información de diferentes 
fontes (directas, libros, Internet), seguindo un plan 
de traballo e expresando conclusións.

. Presenta un informe utilizando soporte papel e informatico 
seguindo un plan de traballo.

x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE

LC-B3.1
5º-LCB3.1.6 - Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza.

. Presenta os textos con caligrafía clara e limpa. x x x
CCL 
CAA

LC-B3.2
5º-LCB3.2.1 - Valora a súa propia produción 
escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros.

. Valora as producións escritas propias e alleas. x x x
CCL 
CSC

LC-B3.3
5º-LCB3.3.1 - Aplica correctamente os signos de 
puntuación, as regras de acentuación e ortográficas
propias do nivel nos seus textos escritos.

. Aplica os signos de puntuación. x x x CCL

LC-B3.3
5º-LCB3.3.2 - Reproduce textos ditados, logo de 
identificar o sentido global e a información 
específica neles.

. Escribe ao ditado. x x x CCL

LC-B3.3

5º-LCB3.3.3 - Emprega, de xeito guiado e seguindo
modelos, estratexias de planificación, procura e 
selección da información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guións, borradores e mapas 
conceptuais.

. Emprega estratexias de planificación : notas, esquemas, 
guións, borradores e mapas conceptiais.

x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE

LC-B3.3

5º-LCB3.3.4 - Redacta o texto e revísao para 
melloralo, utilizando borradores que amosan: a 
xeración e selección de ideas, a revisión ortográfica
e da secuencia coherente do escrito.

. Redacta textos. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B3.3
5º-LCB3.3.5 - Amosa na evolución dos seus 
escritos interese e esforzo por escribir 
correctamente de forma persoal.

. Amosa interese  e esforzó por escribir correctamente. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B3.4
5º-LCB3.4.1 - Utiliza habitualmente o dicionario,en 
diferentes soportes, no proceso de escritura.

. Utiliza o dicionario en diferentes soportes. x x x
CCL 
CAA

LC-B3.5

5º-LCB3.5.1 - Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados e organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, xornais, 
revistas etc.)

. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e 
organizados.

x x
CCL 
CAA

LC-B3.5 5º-LCB3.5.2 - Elabora con creatividade textos do 
seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, 
cómics, carteis facendo ilustracións e buscando 
imaxes dixitais para facilitar a súa comprensión ou 

. Elabora textos do seu interese. x x x CCL 
CD 
CAA 
CSIEE
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mellorar a súa presentación.

LC-B3.6
5º-LCB3.6.1 - Expresa, por escrito, utilizando de 
xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 
respectuosa coas diferenzas.

. Usa unha linguaxe non sexista e respectuosa coas 
diferenzas.

x x x
CCL 
CSC

LC-B3.7

5º-LCB3.7.1 - Usa con axuda Internet e as 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación para
escribir, presentar e ilustrar os textos, buscar 
información, crear táboas e gráficas

. Usa Internet e as TIC. x x x
CCL 
CD 
CAA

LC-B3.8
5º-LCB3.8.1 - Produce os textos establecidos no 
plan de escritura axeitados á súa idade e nivel.

. Produce textos escritos adaptados a súa idade. x x x
CCL 
CAA

Bloque 4: Coñecemento da língua

LC-B4.1

5º-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, enlazar ou relacionar palabras.

. Clasifica as palabras en categorías gramaticais. x x CCL

LC-B4.1

5º-LCB4.1.2 - Utiliza con corrección os tempos 
simples e compostos nas formas persoais e non 
persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos 
os verbos ao producir textos orais e escritos.

Conxuga os verbos en todos os tempos e formas. x CCL

LC-B4.1 5º-LCB4.1.3 - Diferenza familias de palabras. . Clasifica palabras nas súas familias. x CCL

LC-B4.2
5º-LCB4.2.1 - Coñece, recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, polisémicos, homófonos, frases feitas 
na súa expresión oral e escrita.

. Identifica e utiliza palabras sinónimas, antónimas, , 
polisémicas, homónimas e frases feitas. x CCL

LC-B4.2
5º-LCB4.2.2 - Recoñece palabras compostas, 
prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.

. Identifica palabras compostas, prefixos e sufixos e palabras 
derivadas. x CCL

LC-B4.2
5º-LCB4.2.3 - Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de palabras nun texto.

. Recoñece nun texto as diferentes clases de palabras e as 
clasifica. x x x CCL
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LC-B4.2
5º-LCB4.2.4 - Utiliza diversos conectores básicos 
entre oracións nos textos orais e escritos.

. Usa conectores básicos. x x x CCL

LC-B4.2
5º-LCB4.2.5 - Recoñece a oración simple en textos 
sinxelos e distingue suxeito e predicado.

. Recoñece a oración simple  e distingue suxeito e predicado. x CCL

LC-B4.3

5º-LCB4.3.1 - Coñece a estrutura do dicionario e 
úsao, en diferentes soportes para buscar o 
significado de calquera palabra (derivados, 
sinónimos etc.).

. Uso do dicionario en diferentes soportes. x x x
CCL 
CAA

LC-B4.3
5º-LCB4.3.2 - Selecciona a acepción correcta 
segundo o contexto de entre as varias que lle 
ofrece o dicionario.

. Selecciona a acepción correcta segundo contexto. x x
CCL 
CAA

LC-B4.3
5º-LCB4.3.3 - Utiliza as normas ortográficas 
axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas producións 
escritas.

. Recoñece e emprega normas ortográficas básicas.
x x x CCL

LC-B4.4

5º-LCB4.4.1 - Sinala as características que definen 
ás diferentes clases de palabras e nomes: 
clasificación e uso para construír un discurso 
sinxelo nos diferentes tipos de producións.

. Clasifica diferentes tipos de palabras. x x CCL

LC-B4.4
5º-LCB4.4.2 - Utiliza correctamente as normas de 
concordancia de xénero e número na expresión 
oral e escrita.

. Emprega as normas de concordancia. x x x CCL

LC-B4.4
5º-LCB4.4.3 - Aplica as normas de acentuación e 
clasifica as palabras dun texto.

. Emprega as normas de acentuación. x x x CCL

LC-B4.4
5º-LCB4.4.4 - Utiliza os signos de puntuación nas 
súas producións escritas.

. Emprega os signos de puntuación. x CCL

LC-B4.4
5º-LCB4.4.5 - Aplica as normas do uso da til nos 
textos de elaboración propia.

. Aplica o uso da til. x x x CCL

LC-B4.4 5º-LCB4.4.6 - Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias. . Emprega unha sintaxe  básica .

x x x CCL
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LC-B4.5

5º-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.

. Emprega diferentes recursos dixitais. x x x
CCL 
CD 
CAA

LC-B4.6
5º-LCB4.6.1 - Valora a variedade lingüística de 
España e o español de América.

. Coñece e valora a variedade lingüística do español. x
CCL 
CSC

LC-B4.7
5º-LCB4.7.1 - Compara aspectos (gráficos, 
sintácticos e léxicos) das linguas que coñece.

. Compara as aspectos relevantes das linguas oficiais en 
España. x

CCL 
CSC

Bloque 5: Educación Literaria

LC-B5.1
5º-LCB5.1.1 - Valora e recoñece as características 
fundamentais de textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos.

.  Valora e recoñece as características dos textos literarios. x x x
CCL 
CCEC

LC-B5.2
5º-LCB5.2.1 - Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

. Realiza lecturas de textos de tradición oral. x x x
CCL 
CCEC

LC-B5.2
5º-LCB5.2.2 - Interpreta a linguaxe figurada, en 
textos literarios.

. Interpreta a linguaxe figurada e os xogos de palabras x x x
CCL 
CAA

LC-B5.3
5º-LCB5.3.1 - Distingue algúns recursos retóricos e 
métricos básicos propios dos poemas.

. Recoñece a lingüaxe literaria e algúns recursos retóricos. x
CCL 
CCEC

LC-B5.3
5º-LCB5.3.2 - Utiliza comparacións, metáforas, 
aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 
literarios.

. Emprega algúns recursos retóricos. x
CCL 
CCEC

    páxina 87



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

LC-B5.4
5º-LCB5.4.1 - Crea sinxelos textos literarios 
(contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados.

. Crea breves textos literarios x x x

CCL 
CAA 
CSIEE
CCEC

LC-B5.5
5º-LCB5.5.1 - Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos literarios 
axeitados á súa idade ou de produción propia.

. Realiza dramatizacións de textos  literarios  axeitado a súa idade ou 

de produción propia. x x x

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC

LC-B5.5
5º-LCB5.5.2 - Memoriza e reproduce textos orais 
adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións.

. Aprende e repite con boa entonación textos sinxelos 
axeitados a súa idade. x x x

CCL 
CAA 
CCEC

LC-B5.6
5º-LCB5.6.1 - Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos literarios 
axeitados á súa idade.

. Realiza dramatizacións de textos  literarios axeitados a súa 
idade.

x x x
CCL 
CAA 
CCEC

LC-B5.7
5º-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 como vehículo de comunicación. x x x
CCL 
CSC 
CCEC

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 2021 - 2022

NIVEL 5º PRIMARIA ÁREA Lingua Galega (LG)

Criterio 
de 
avaliació
n

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar

LG-B1.1

5º-LG-B1.1.1 - Comprende as ideas principais dun 
texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 
televisión ou de internet, identifica o tema e elabora
un resumo.

.  Comprende as ideas principais dun texto oral sinxelo,
x x x

CCL 
CAA

LG-B1.1
5º-LGB1.1.2 - Comprende o significado literal e 
inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, de 
maneira xeral, información de opinión.

. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral 
sinxelo.

x x x
CCL 
CSC

    páxina 88



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

LG-B1.2

5º-LGB1.2.1 - Accede a documentos audiovisuais e
dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con 
certa autonomía, a información relevante e 
necesaria para realizar traballos ou completar 
información, valorando os medios de comunicación 
como instrumento de aprendizaxe.

. Accede a documentos audiovisuais e dixitais, para obter, 
seleccionar e clasificar, con certa autonomía, a información 
relevante e necesaria para realizar traballos ou completar 
información.

x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSC

LG-B1.2
5º-LGB1.2.2 - Elabora textos orais sinxelos 
imitando modelos de calquera medio de 
comunicación.

.  Elabora textos orais sinxelos. x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE

LG-B1.3
5º-LGB1.3.1 - Interpreta en producións orais a 
retranca, a ironía e os dobres sentidos.

. Le  textos orais e interpreta a retranca, a ironia o os dobres 
sentidos.

x x x CCL

LG-B1.4
5º-LGB1.4.1 - Participa axeitadamente nunha 
conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas propostas propias.

. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, x x x CCL 
CAA 
CSC 
CSEIE
E

LG-B1.4
5º-LGB1.4.2 - Sigue unha exposición da clase e 
extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas.

. Recoñece, en textos orais, as ideas principais e secundarias 
e algúns datos específicos do contido da comunicación x x x

CCL 
CAA

LG-B1.4

5º-LGB1.4.3 - Iníciase na elaboración de pequenas 
exposicións orais na aula adecuando o discurso ás 
diferentes necesidades comunicativas (narrar, 
describir e expoñer), utilizando o dicionario se é 
preciso.

. Identifica os elementos do contexto en que se realiza a 
conversa oral cotiá nunha audición: onde ten lugar unha 
conversa, que nenos participan, de onde son...

. Fai unha presentación dun compañeiro ou compañeira 
achegando características positivas.

x x x
CCL 
CSIEE
CAA

LG-B1.4
5º-LGB1.4.4 - Participa activamente no traballo en 
grupo, así como nos debates.

.  Participa activamente no traballo en grupo, así como nos 
debates.

x x x
CCL 
CSIEE
CAA

LG-B1.4
5º-LGB1.4.5 - Identifica o grao de formalidade da 
situación de comunicación e axusta a este a súa 
produción.

. Identifica o grao de formalidade da situación de 
comunicación.

x x x CCL

LG-B1.5
5º-LGB1.5.1 - Atende ás intervencións dos e das 
demais en actos de fala orais, sen interromper

. Atende, en actos de fala orais , sen interromper. x x x
CCL 
CSC

LG-B1.5
5º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións dos e das 
demais

. Respecta as opinión dos iguais. x x x
CCL 
CSC

LG-B1.6
5º-LGB1.6.1 - Respecta as quendas de palabra nos
intercambios orais.

. Respecta as quendas de palabra. x x x
CCL 
CSC 
CAA
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LG-B1.6

5º-LGB1.6.2 - Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais e é consciente 
da posibilidade de empregar a lingua galega en 
calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra 
dela.

. Respecta a opinión das persoas e é consciente da 
posibilidade de empregar a lingua galega en calquera 
intercambio oral dentro da escola ou fóra dela.

x x x
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.6
5º-LGB1.6.3 - Emprega unha postura e 
xestualidade adaptada ao discurso, para reforzalo e
facilitar a súa comprensión.

. Utiliza unha postura adaptada ao discurso para reforzar a súa
comprensión.

x x x
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.6
5º-LGB1.6.4 - Exprésase cunha pronuncia e dicción
correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas a súa idade. x x x
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.6
5º-LGB1.6.5 - Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas.

. Formula e contesta preguntas na conversa. x x x

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA

LG-B1.7

5º-LGB1.7.1 - Planifica e elabora un discurso oral 
coherente, sen contradicións nin repeticións 
innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á 
súa idade.

. Realiza un discurso oral coherente, utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade.

x x x
CCL 
CAA

LG-B1.7
5º-LGB1.7.2 - Elabora un discurso oral cohesivo, 
utilizando nexos básicos adecuados.

. Realiza un discurso oral cohesivo, utilizando nexos básicos. x x x CCL

LG-B1.7
5º-LGB1.7.3 - Exprésase cunha pronuncia e dicción
correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas. x x x
CCL 
CSC

LG-B1.7
5º-LGB1.7.4 - Amosa un discurso oral fluído, claro, 
cunha pronuncia e entoación axeitada e propia da 
lingua galega.

. Utiliza un discurso oral fluido, claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada a súa idade.

x x x
CCL 
CCEC

LG-B1.8

5º-LGB1.8.1 - Elabora textos sinxelos propios dos 
medios de comunicación.

. Elabora textos sinxelos . x x x CCL 
CD 
CAA 
CSIEE
CSC

LG-B1.9
5º-LGB1.9.1 - Utiliza a expresividade corporal: 
miradas e postura corporal para reforzar o sentido 
das súas producións orais.

. Utiliza a expresión corporal. x x x

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA

LG-B1.10
5º-LGB1.10.1 - Amosa respecto ás ideas dos e das 
demais e contribúe ao traballo en grupo.

. Respecta as ideas dos e das demais e traballa en grupo. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B1.11 5º-LGB1.11.1 - Interésase por expresarse . Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e x x x CCL 
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oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a 
cada acto comunicativo.

entoación adecuada.
CAA 
CCEC 
CSIEE

LG-B1.12
5º-LGB1.12.1 - Usa, de maneira xeral, unha 
linguaxe non sexista.

. Utiliza unha linguxe non sexista. x x x
CCL 
CSC

LG-B1.12
5º-LGB1.12.2 - Usa, de maneira xeral, unha 
linguaxe respectuosa coas diferenzas.

. Utiliza, unha linguxe respectuosa coas diferenzas. x x x
CCL 
CSC

LG-B1.13
5º-LGB1.13.1 - Recoñece textos orais sinxelos 
pertencentes a diferentes variedades dialectais moi
evidentes da lingua galega.

. Identifica textos orais sinxelos pertencentes a diferentes 
variedades dialectais.

x x x
CCL 
CCEC

LG-B1.13

5º-LGB1.13.2 - Valora as diferenzas dialectais orais
da lingua galega como un símbolo de riqueza 
lingüística e cultural e o estándar como variante 
unificadora.

. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega. x x x
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.14
5º-LGB1.14.1 - Identifica a lingua galega oral con 
calquera contexto profesional: sanidade, 
educación, medios de comunicación...

. Identifica a lingua galega oral con calquera contexto 
profesional.

x x x
CCL 
CCEC

LG-B1.14
5º-LGB1.14.2 - Recoñece a validez da lingua 
galega para conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas.

. Recoñece a validez da lingua galega para conversas. x x x
CCL 
CCEC 
CSC

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

LG-B2.1
5º-LGB2.1.1 - Comprende a información relevante 
de textos procedentes dos medios de comunicación
social ou propios de situacións cotiás.

. Entende a información relevante de textos procedentes dos 
medios de comunicación social ou propios de situacións 
cotiás.

x x x
CCL 
CD 
CSC

LG-B2.1
5º-LGB2.1.2 - Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto (narrativo, descritivo e 
expositivo).

. Identifica as ideas principales dun texto. x x x CCL

LG-B2.1

5º-LGB2.1.3 - Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto sinxelo, deducindo 
o significado de palabras e expresións polo 
contexto.

. Busca información concreta dun texto sinxelo .

. Deduce o significado da palabras e expresións polo contexto.
x x x

CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.1
5º-LGB2.1.4 - Interpreta, personificacións, 
hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos.

. Identifica , personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos .

x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.1
5º-LGB2.1.5 Distingue , personificacións, 
hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos 
(repeticións, sinónimos, anáforas).

. Identifica , personificacións, hipérboles, ironías e dobres 
sentidos en textos : repeticións, sinónimos, anáforas)

x x x CCL

LG-B2.1 5º-LGB2.1.6 - Identifica o punto de vista do autor ou
autora e diferencia, de maneira xeral, información, 

. Diferencia, de maneira xeral, información, opinión e 
publicidade.

x x x CCL 
CAA
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opinión e publicidade de carácter bastante 
evidente.

LG-B2.1
5º-LGB2.1.7 - Emprega o dicionario para resolver 
as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

. Ulitliza o diccionario para resolver as dúbidas. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.1
5º-LGB2.1.8 - Fai unha lectura rápida, selectiva ou 
integral en función das necesidades de cada 
momento.

. Realiza unha lectura rápida, selectiva ou integral según as 
necesidades de cada momento.

x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.2

5º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende, de maneira 
xeral, a información de gráficos, esquemas sinxelos
e ilustracións redundantes, relacionándoa co 
contido do texto que acompaña.

. Comprende a información de gráficos , nesquemas sinxelos e
ilustracións redundantes, relacionándoa co contido do texto 
que acompaña.

x x x

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE
CMCT

LG-B2.3
5º-LGB2.3.1 - Realiza o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo.

. Subliña as ideas principais dun texto. x x x
CCL 
CAA

LG-B2.3
5º-LGB2.3.2 - Esquematiza as ideas dun texto 
sinxelo, indicando as ideas principais e 
secundarias.

. Realiza esquemas das ideas dun texto sinxelo. x x x
CCL 
CAA

LG-B2.3 5º-LGB2.3.3 - Realiza o resumo dun texto sinxelo. . Resume un texto sinxelo. x x x
CCL 
CAA

LG-B2.4
5º-LGB2.4.1 - Deduce o posible contido dun texto 
sinxelo antes de lelo, axudándose do título e as 
ilustracións.

. Deduce o posible contido dun texto sinxelo a partires do título
e as ilustracións.

x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.4
5º-LGB2.4.2 - Relé un texto e marca as palabras 
clave para acadar a comprensión integral, cando é 
preciso.

. Relé un texto e marca as palabras clave. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.5
5º-LGB2.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información 
para localizar e seleccionar a información nun texto
sinxelo adecuado á súa idade.

. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e 
seleccionar a información nun texto sinxelo.

x x x
CCL 
CD 
CAA

LG-B2.5
5º-LGB2.5.2 - Utiliza as tecnoloxías da información 
para organizar a información dun texto sinxelo 
adecuado á súa idade.

. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a 
información dun texto sinxelo .

x x x
CCL 
CD

LG-B2.5
5º-LGB2.5.3 - Utiliza dicionarios dixitais para 
interpretar a información dun texto.

. - Utiliza dicionarios dixitais. x x x

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE

LG-B2.6 5º-LGB2.6.1 - Realiza diferentes tipos de lectura en
función de cada texto: de investigación, de 
aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de 

. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto. x x x CCL 
CSIEE
CAA
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problemas.

LG-B2.7
5º-LGB2.7.1 - Descodifica con precisión e rapidez 
as palabras.

. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. x x x
CCL 
CAA

LG-B2.7
5º-LGB2.7.2 - Le textos en voz alta con fluidez e 
precisión.

. Le en voz alta con fluidez e precisión. x x x CCL

LG-B2.7
5º-LGB2.7.3 - Le textos en voz alta con ritmo, 
velocidade e ton da voz adecuados.

. Le en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados. x x x CCL

LG-B2.7
5º-LGB2.7.4 - Le en voz alta adaptándose ao 
interese do auditorio: gozar escoitando, obter nova 
información...

. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio. x x x
CCL 
CAA

LG-B2.7 5º-LGB2.7.5 - Fai lecturas dramatizadas de textos. . Dramatiza lecturas de texto. x x x
CCL 
CSC

LG-B2.8
5º-LGB2.8.1 - 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 para obter datos e información.

. Colabora no seu coidado e mellora.
x x x

CCL 
CAA 
CSC

LG-B2.8
5º-LGB2.8.2 - Usa a biblioteca de centro con certa 
autonomía,para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora.

. Usa a biblioteca de centro con certa autonomía,para obter 
datos e información.
. Colabora no seu coidado e mellora.

x x x
CCL 
CAA 
CSC

LG-B2.8
5º-LGB2.8.3 - Usa as bibliotecas virtuais, para obter
datos e informacións, con certa autonomía.

.  Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e información. x x x
CCL 
CAA 
CD

LG-B2.9
5º-LGB2.9.1 - Amosa interese pola conservación e 
organización dos seus libros físicos e/ou virtuais

. Cuida os seus libros físico e/ou virtuais. x x x
CCL 
CAA 
CSC

LG-B2.10
5º-LGB2.10.1 - Amosa interese pola lectura como 
fonte de aprendizaxe e medio de comunicación

. Mostra interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

x x x

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC

LG-B2.11
5º-LGB2.11.1 – Selecciona personalmente as 
lecturas que desexa realizar e é quen de xustificar 
en función dos seus gustos e necesidades.

. Selecciona as lecturas que desexa realizar. x x x CCL

LG-B2.11
5º-LGB2.11.2 - Expresa, de maneira sinxela, 
opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

. Expresa  opinións sobre as lecturas feitas. x x x

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE

LG-B2.12 5º-LGB2.12.1 - Identifica, de maneira global, as 
diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das 

. Identifica, de maneira xeral, as diferenzas lingüísticas, das 
variedades da lingua galega.

x x x CCL 
CCEC
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variedades da lingua galega.

LG-B2.12
5º-LGB2.12.2 - Valora a variedade interna da lingua
como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así 
como o estándar como variante unificadora.

. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de 
riqueza lingüística e cultutal.

x x x
CCL 
CSC 
CCEC

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

LG-B3.1

5º-LGB3.1.1 - Planifica a elaboración do texto, 
antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a información, 
mediante notas, esquemas ou guións.

. Planifica a elaboración do texto mediante notas, esquemas 
ou guións.

x x x
CCL 
CSIEE
CAA

LG-B3.1
5º-LGB3.1.2 - Elabora o texto cunha estrutura 
definida, con coherencia e cohesionando, de 
maneira xeral, os enunciados.

. Elabora o texto con coherencia e cohesionando os 
enunciados.

x x x
CCL 
CSIEE
CAA

LG-B3.1

5º-LGB3.1.3 - Utiliza os signos de puntuación 
(punto, coma, punto e coma, dous puntos, puntos 
suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación).

. Usa os signos de puntuación. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.1

5º-LGB3.1.4 - Aplica, de maneira xeral, a norma 
lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe 
non sexista.

. Utiliza a norma lingüística, de maneira xeral.

. Usa unha linguaxe non sexista.
x x x

CCL 
CSC 
CCEC

LG-B3.1
5º-LGB3.1.5 - Escribe e presenta textos propios 
elaborando borradores.

. Escribe textos propios utilzando borradores. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.1
5º-LGB3.1.6 - Usa o dicionario durante a 
elaboración de textos.

. Utiliza o dicionario na elaboración de textos. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.2

5º-LGB3.2.1 - Elabora, en diferentes soportes, 
textos propios da vida cotiá e académica, imitando 
modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes 
curtas, normas, notas e invitacións

. Escribe cartas, normas, invitacións, mensaxes curtas e 
correos electrónicos.

x x x
CCL 
CAA 
CD

LG-B3.2

5º-LGB3.2.2 - Redacta textos xornalísticos 
(noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e 
(anuncios e carteis), imitando modelos publicitarios 
moi sinxelos.

. Redacta noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas e 
anuncios e carteis sinxelos.

x x x

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA

LG-B3.2

5º-LGB3.2.3 - Crea diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) seguindo un guión establecido e 
adaptando a linguaxe ás características de cada 
xénero.

. Elabora textos narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos  seguindo un guión.

x x x
CCL 
CAA
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LG-B3.2
5º-LGB3.2.4 - Escribe textos coherentes e 
empregando algúns elementos básicos de 
cohesión, usando o rexistro adecuado.

. Escribe textos coherentes usando o rexistro adecuado. x x x
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B3.2
5º-LGB3.2.5 - Resume o contido de textos sinxelos 
propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou 
dos medios de comunicación.

. Fai resumos de textos sinxelos  da vida cotiá. x x x
CCL 
CSC 
CAA

LG-B3.3

5º-LGB3.3.1 - Elabora textos escritos propios do 
ámbito académico (cuestionarios, resumos, 
descricións, explicacións...) para obter, organizar e 
comunicar información.

.Elabora textos escritos do ámbitos académico para obter, 
organizar e comunicar información:
. Cuestionarios
. Resumos
. Descricións

x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.4

5º-LGB3.4.1 - Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, 
cancións e anécdotas.

.Elabora carteis publicitarios, anuncios, cómic, contos, 
poemas, cancións e anécdotas.

x x x

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE

LG-B3.4
5º-LGB3.4.2 - Escribe textos sinxelos de carácter 
creativo.

. Crea textos sinxelos. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.4
5º-LGB3.4.3 - Aprecio polos usos creativos da 
linguaxe.

. Aprecia os usos creativos da linguaxe. x x x
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.5
5º-LGB3.5.1 - Busca e selecciona información en 
diferentes fontes e soportes dixitais.

. Utiliza diferentes fontes dixitais para buscar información. x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE

LG-B3.5
5º-LGB3.5.2 - Emprega procesadores de textos con
certa autonomía.

. Usa procesadores de textos con certa autonomía. x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE

LG-B3.5
5º-LGB3.5.3 - Utiliza, habitualmente, correctores de
textos.

. Usa, habitualmente, correctores de textos. x x x

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE

LG-B3.5
5º-LGB3.5.4 - Utiliza as TIC, con certa autonomía, 
para realizar presentacións elementais

. Realiza presentación sinxelas utilizando as TIC con certa 
autonomía.

x x x
CCL 
CD 
CSIEE

LG-B3.6 5º-LGB3.6.1 - Usa recursos gráficos e paratextuais 
para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos 

. Utiliza recursos gráficos para facilitar a comprensión.

. Ilustra os recursos gráficos de maneira creativa.
x x x CCL 

CD 
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de maneira creativa. CSIEE

LG-B3.7

5º-LGB3.7.1 - Coida a presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, 
limpeza, calidade caligráfica, separación entre 
parágrafos, interliñado? en calquera soporte.

.Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas 
de presentación establecidas.

x x x
CCL 
CD 
CAA

LG-B3.7
5º-LGB3.7.2 - Valora a lingua escrita como medio 
de comunicación.

. Aprecia a lingua escrita como medio de comunicación. x x x
CCL 
CSC

Bloque 4: Coñecemento da lingua

LG-B4.1

5º-LGB4.1.1 - Recoñece as diferentes categorías 
gramaticais pola súa función na lingua: substantivo,
artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e 
preposición.

. Clasifica as palabras por categorías gramaticais. x x x
CCL 
CAA

LG-B4.1
5º-LGB4.1.2 - Conxuga e usa con corrección as 
formas verbais persoais e non persoais dos verbos.

. . Recoñece as conxugacións e analiza as formas verbais.

. Identifica a raíz e a desinencia.

. Analiza tempos e modos.

x x x
CCL 
CAA

LG-B4.1
5º-LGB4.1.3 - Diferencia as sílabas que conforman 
cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas.

. Identifica a sílaba tónica e a átona. x
CCL 
CAA

LG-B4.1
5º-LGB4.1.4 - Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, 
exclamativo, imperativo.

. Recoñece distintos tipos de enunciados x
CCL 
CAA

LG-B4.1

5º-LGB4.1.5 - Recoñece as oracións simples, 
comprende o seu significado, utiliza correctamente 
a concordancia de xénero e número e identifica o 
verbo e os seus complementos: o suxeito, así como
os complementos do nome.

. .Analiza grupos nominais recoñecendo neles os seus 
elementos e a función que realiza cada un x

CCL 
CAA

LG-B4.2

5º-LGB4.2.1 - Aplica xeralmente as normas de 
acentuación xerais e de acentuación diacrítica e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

. Utiliza correctamente palabras con aspectos ortográficos 
complexos. x x x

CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.2 5º-LGB4.2.2 - Coñece e utiliza as normas . Recoñece e utiliza as normas ortográficas do uso do h, b/v, x x x CCL 
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ortográficas, aplicándoas nas súas producións 
escritas con especial atención nas regras do h, b/v, 
c/cc, s/x, ll/i/x.

c/cc, s/x, ll/i/x.
CSC 
CCEC

LG-B4.3
5º-LGB4.3.1 - Emprega con corrección os signos 
de puntuación, facendo unha valoración dos 
resultados.

. Emprega os signos de puntuación. x x x CCL

LG-B4.3
5º-LGB4.3.2 - Usa unha sintaxe adecuada nas súas
producións.

. Utiliza unha sintaxe adecuada nas súas produción. x x x CCL

LG-B4.3
5º-LGB4.3.3 - Respecta, de xeito xeral, as normas 
morfosintácticas de colocación do pronome átono.

. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do 
pronome átono. x

CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.4
5º-LGB4.4.1 - Usa diversos conectores básicos 
entre oracións: causa, consecuencia, finalidade, 
contradición...

. Emprega conectores entre oracións x x x
CCL 
CAA

LG-B4.4
5º-LGB4.4.2 - Recoñece determinados procesos de
cohesión nos textos: anáfora, sinónimos...

. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos x x x
CCL 
CAA

LG-B4.5
5º-LGB4.5.1 - Identifica, en oracións sinxelas, o 
papel semántico do suxeito..

. Identifica o suxeito dunha oración x
CCL 
CAA

LG-B4.5
5º-LGB4.5.2 - Recoñece se a oración é activa ou 
pasiva e é quen de facer a transformación dunha 
noutra.

.  Identifica oracións en pasivas. x
CCL 
CAA

LG-B4.6
5º-LGB4.6.1 - Transforma un texto sinxelo narrativo
de estilo directo noutro de estilo indirecto.

. Transforma textos a diferentes estilos. x
CCL 
CAA

LG-B4.7

5º-LGB4.7.1 - Usa axeitadamente o dicionario en 
papel ou dixital para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo cada 
contexto e como consulta ortográfica.

.  Emprega diferentes tipos de diccionarios x x x
CCL 
CAA 
CD

LG-B4.7
5º-LGB4.7.2 - Recoñece e crea palabras derivadas 
(prefixación e sufixación) e compostas, 
identificando e formando familias de palabras.

. Recoñece o prefixo ou o sufixo dunha palabra e os cambios 
de significado que estes achegan. x

CCL 
CAA

LG-B4.7
5º-LGB4.7.3 - Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, palabras polisémicas de 
uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.

. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras
polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases 
feitas, siglas e abreviaturas

x x x
CCL 
CAA

LG-B4.8 5º-LGB4.8.1 - Coñece, de xeito xeral, as . Identifica diferenzas da lingua galega e a lingua castelá. x x x CCL 
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características máis relevantes (históricas, 
socioculturais...) da lingua galega.

CCEC

LG-B4.8
5º-LGB4.8.2 - Identifica e valora a lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa.

. Explica a pluralidade lingüística da península Ibérica.
x x x

CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.9
5º-LGB4.9.1 - Recoñece, de forma xeral, e evita as 
interferencias entre as linguas que está a aprender.

. Evita e substitúe o uso de estranxeirismos x x x
CCL 
CCEC

LG-B4.9

5º-LGB4.9.2 - Identifica diferenzas, regularidades e 
semellanzas, ortográficas e léxicas entre todas as 
linguas que coñece e/ou está a aprender, como 
punto de apoio para a súa aprendizaxe.

. Coñece algunhas linguas románicas e atopa equivalencias entre 

elas x x x CCL

Bloque 5: Educación literaria

LG-B5.1

5º-LGB5.1.1 - Escoita, memoriza, e reproduce 
textos procedentes da literatura popular oral galega
(refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, 
conxuros, ditos, cantigas) e da literatura galega en 
xeral.

. Escoita e aprende textos populares galegos x x x
CCL 
CAA 
CCEC

LG-B5.1
5º-LGB5.1.2 - Valora os textos da literatura oral 
galega como fonte de coñecemento da nosa cultura
e como recurso de gozo persoal.

. Diferencia os textos poéticos do resto de textos literarios. x x x
CCL 
CCEC

LG-B5.2

5º-LGB5.2.1 - Le en silencio obras e textos en 
galego da literatura infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes.

. Realiza lecturas comprensivas. x x x
CCL 
CCEC 
CD

LG-B5.2

5º-LGB5.2.2 - Le en voz alta obras e textos en 
galego da literatura infantil, adaptacións breves de 
obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes.

. Realiza lecturas en voz alta de textos en galego x x x
CCL 
CCEC 
CD

LG-B5.3
5º-LGB5.3.1 - Identifica as características principais
dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e
teatro.

. Recoñece as características fundamentais dos diferentes 
xéneros literarios.

x x x CCEC

LG-B5.3
5º-LGB5.3.2 - Distingue algúns recursos retóricos e
métricos propios dos poemas.

. Localiza os versos dun poema e mide as sílabas sinalando 
sinalefas que presenta.

. Determina se os versos son de arte maior ou de arte menor

x CCL
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LG-B5.3
5º-LGB5.3.3 - Identifica e emprega algunhas figuras
literarias: comparacións, personificacións, 
hipérboles e xogos de palabras.

. Recoñece e analiza recursos literarios: personificación, 
paralelismo, hipérbato, hipérbole, comparación e onomatopea

x
CCL 
CCEC 
CAA

LG-B5.3
5º-LGB5.3.4 - Identifica os temas recorrentes na 
literatura.

. Recoñece algúns temas recorrentes na literatura x x x
CCL 
CCEC

LG-B5.4

5º-LGB5.4.1 - Recrea e compón poemas e relatos, 
a partir de modelos sinxelos, para comunicar 
sentimentos, emocións, estados de ánimo e 
lembranzas.

. Selecciona os versos adecuados para recompoñer un poema
atendendo a cuestións métricas

x x x
CCL 
CCEC 
CSC

LG-B5.5
5º-LGB5.5.1 - Participa activamente en 
dramatizacións de textos literarios.

. Participa en dramatizacións de textos propios aplicando con 
corrección, creatividade e sentido estético as técnicas 
expresivas teatrais.

x x x CCL

LG-B5.6
5º-LGB5.6.1 - Valora a literatura en calquera lingua,
como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de gozo persoal.

. Investiga o uso de figuras literarias en contextos non 
literarios, como os chistes. x x x

CCL 
CSC 
CCEC

LG-B5.7
5º-LGB5.7.1 - Compara imaxes, símbolos e mitos 
sinxelos doutras culturas cos da cultura galega, 
amosando interese e respecto.

. Coñece imaxes, símbolos e mitos galegos e os compara con 
outras culturas. x x x

CSC 
CCEC

LG-B5.7
5º-LG-B5.7.2 - Amosa curiosidade por coñecer 
outras costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade cultural.

. Amosa curiosidade por outras culturas. x x x
CSC 
CCEC

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 2021 - 2022

NIVEL 5º PRIMARIA ÁREA Matemáticas (MT)

Criterio 
de 
avaliació
n

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
MT-B1.1 5º-MTB1.1.1 - Identifica patróns, regularidades e .  Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en x x x CMCT 
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leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos e funcionais.

situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos e 
funcionais.

CAA

MT-B1.2

5º-MTB1.2.1 - Realiza estimacións sobre os 
resultados esperados e contrasta a súa validez 
valorando as vantaxes e os inconvenientes do seu 
uso.

. Realiza predicións sobre resultados esperados. x x x
CMCT 
CAA

MT-B1.3
5º-MTB1.3.1 - Distingue entre problemas e 
exercicios e aplica as estratexias idóneas para 
cada caso.

. Diferencia entre problemas e exercicios e utiliza distintas 
estratexias.

x x x
CMCT 
CSIEE
CAA

MT-B1.3

5º-MTB1.3.2 - Iniciase na formulación de preguntas
e na busca de respostas apropiadas, tanto no 
estudo dos conceptos coma na resolución de 
problemas.

. Iníciase na formulación de preguntas e na busca de 
respostas.

x x x
CMCT 
CAA 
CCL

MT-B1.4

5º-MTB1.4.1 - Toma decisións nos procesos de 
resolucións de problemas valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola 
súa sinxeleza e utilidade.

. Asume retos para a resolución de problemas. x x x
CMCT 
CAA 
CSIEE

MT-B1.5

5º-MTB1.5.1 - Iníciase na reflexión sobre os 
problemas resoltos e os procesos desenvoltos, 
valorando as ideas claves, aprendendo para 
situacións futuras semellantes.

. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos.

x x x
CMCT 
CAA 
CSIEE

Bloque 2: Números

MT-B2.1
5º-MTB2.1.1 - Identifica os números romanos 
aplicando o coñecemento á comprensión de 
datacións.

. Recoñece e le os números romanos. x
CMCT 
CCEC

MT-B2.1

5º-MTB2.1.2 - Le, escribe e ordena en textos 
numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras.

. Emprega números de máis de sete cifras . x
CMCT 
CAA 
CCL

MT-B2.2

5º-MTB2.2.1 - Interpreta en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais 
ata as milésimas), utilizando razoamentos 
apropiados e interpretando o valor de posición de 
cada unha das súas cifras.

. Interpreta números en textos da vida cotiá. x x x
CMCT 
CAA 
CCL

MT-B2.2

5º-MTB2.2.2 - Ordena números enteiros, decimais 
e fraccións básicas por comparación, 
representación na recta numérica e transformación 
duns noutros

. Ordena números enteiros, decimais e fraccións básicas. x CMCT

    páxina 100



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

MT-B2.3
5º-MTB2.3.1 - Reduce dúas ou máis fraccións a 
común denominador e calcula fraccións 
equivalentes.

. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador. x CMCT

MT-B2.3
5º-MTB2.3.2 - Redondea números decimais á 
décima, centésima ou milésima máis próxima.

. Redondea números decimais. x CMCT

MT-B2.3
5º-MTB2.3.3 - Ordena fraccións aplicando á 
relación entre fracción e número decimal.

. Ordena fraccións. x CMCT

MT-B2.4
5º-MTB2.4.1 - Opera cos números coñecendo a 
xerarquía das operacións.

. Emprega a xerarquía das operacións. x x x CMCT

MT-B2.4

5º-MTB2.4.2 - Utiliza diferentes tipos de números 
en contextos reais, establecendo equivalencias 
entre eles, identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución de 
problemas.

.Emprega diferentes tipos de números en contextos diferentes. x
CMCT 
CCL

MT-B2.4
5º-MTB2.4.3 - Estima e comproba resultados 
mediante diferentes estratexias.

. Estima e comproba resultados. x x x
CMCT 
CAA

MT-B2.5
5º-MTB2.5.1 - Realiza sumas e restas de fraccións 
co mesmo denominador. Calcula o produto dunha 
fracción por un número.

. Realiza operacións sinxelas con fraccións. x CMCT

MT-B2.5
5º-MTB2.5.2 - Realiza operacións con números 
decimais.

. Realiza operacións con números decimais. x x x CMCT

MT-B2.6

5º-MTB2.6.1 - Emprega e automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións cotiás.

.Emprega de forma automática os algoritmos básicos. x x x
CMCT 
CAA

MT-B2.6

5º-MTB2.6.2 - Descompón de forma aditiva e de 
forma aditivo-multiplicativa, números menores de 
un millón, atendendo o valor de posición das súas 
cifras.

. Descompón diferentes números de diferente forma x CMCT

MT-B2.6
5º-MTB2.6.3 - Identifica múltiplos e divisores 
empregando as táboas de multiplicar.

. Identifica múltiplos e divisores. x CMCT

MT-B2.6
5º-MTB2.6.4 - Calcula os primeiros múltiplos dun 
número dado.

. Calcula os primeiros múltiplos dun número. x CMCT

MT-B2.6
5º-MTB2.6.5 - Calcula todos os divisores de 
calquera número menor de 100.

. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 
100.

x CMCT

    páxina 101



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

MT-B2.6 5º-MTB2.6.6 - Calcula o mcm e o mcd. . Calcula o mcm e o mcd. x CMCT

MT-B2.6
5º-MTB2.6.7 - Descompón números decimais 
atendendo o valor de posición das súas cifras.

. Descompón números decimais. x x x CMCT

MT-B2.6
5º-MTB2.6.8 - Elabora e emprega estratexias de 
cálculo mental.

. Emprega o calculo mental en situación da vida cotiá. x x x
CMCT 
CAA

MT-B2.6
5º-MTB2.6.9 - Estima e redondea o resultado de un
cálculo valorando a resposta.

. Estima e redondea o resultado de un cálculo. x x x
CMCT 
CAA

MT-B2.7

5º-MTB2.7.1 - Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de
exemplos contrarios), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a conveniencia
do seu uso.

. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados. x x x

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

MT-B2.7

5º-MTB2.7.2 - 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.

. Reflexiona sobre as dificultades da resolución de problemas x x x

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

Bloque 3: Medida

MT-B3.1

5º-MTB3.1.1 - Estima lonxitudes, capacidades, 
masas e superficies; 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.

. Estima medidas con axuda.
x

CMCT 
CCL 
CAA

MT-B3.1

5º-MTB3.1.2 - Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida.

. Mide empregando unidades convencionais e non 
convencionais. x

CMCT 
CAA

MT-B3.2

5º-MTB3.2.1 - Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade, masa e superficie en forma simple 
dando o resultado na unidade determinada de 
antemán.

. Realiza operacións sinxelas con medidas. x CMCT

MT-B3.2 5º-MTB3.2.2 - Expresa en forma simple a medición 
da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma 
complexa e viceversa.

. Expresa en forma simple e complexa medidas.

x CMCT
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MT-B3.2
5º-MTB3.2.3 - Compara e ordena medidas dunha 
mesma magnitude.

. Compara medidas dunha mesma magnitude x CMCT

MT-B3.2
5º-MTB3.2.4 - Compara superficies de figuras 
planas por superposición, descomposición e 
medición.

. Compara superficies de figuras planas. x CMCT

MT-B3.3
5º-MTB3.3.1 - Realiza equivalencias e 
transformacións entre horas, minutos e segundos.

. Coñece  equivalencias transformacións entre horas, minutos 
e segundos. x CMCT

MT-B3.4
5º-MTB3.4.1 - Identifica o ángulo como medida dun
xiro ou abertura.

. Identifica ángulos. x CMCT

MT-B3.4
5º-MTB3.4.2 - Mide ángulos usando instrumentos 
convencionais.

. Mide ángulos . x CMCT

MT-B3.5

5º-MTB3.5.1 - Resolve problemas de medida, 
utilizando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de
exemplos contrarios...), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisións, 
valorando as súas consecuencias e a conveniencia
da súa utilización.

. Resolve problemas de medida. x x x
CMCT 
CAA 
CSIEE

Bloque 4: Xeometría

MT-B4.1
5º-MTB4.1.1 - Identifica e representa ángulos en 
diferentes posicións: consecutivos, adxacentes, 
opostos polo vértice?

.  Identifica e representa distintos tipos de ángulos. x CMCT

MT-B4.1
5º-MTB4.1.2 - Traza unha figura plana simétrica 
doutra respecto dun eixe.

. Traza unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe. x CMCT

MT-B4.1 5º-MTB4.1.3 - Realiza ampliacións e reducións. . Realiza ampliacións e reducións. x CMCT

MT-B4.2
5º-MTB4.2.1 - Calcula a área e o perímetro de: 
rectángulo, cadrado e triángulo.

. Calcula perímetros e áreas. x CMCT

MT-B4.2

5º-MTB4.2.2 - Aplica os conceptos de perímetro e 
superficie de figuras para a realización de cálculos 
sobre planos e espazos reais e para interpretar 
situacións da vida diaria.

. Comprende o concepto de área e perímetro. x
CMCT 
CAA
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MT-B4.3
5º-MTB4.3.1 - Identifica e diferencia os elementos 
básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, 
diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular

. Identifica elementos básicos da circunferencia e do círculo. x CMCT

MT-B4.3
5º-MTB4.3.2 - Utiliza a composición e 
descomposición para formar figuras planas e 
corpos xeométricos a partir doutras.

. Utiliza a composición e descomposición para formar figuras 
planas e corpos xeométricos a partir doutras.

x CMCT

MT-B4.4

5º-MTB4.4.1 - Resolve problemas 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 decisións, 
valorando as súas consecuencias e a conveniencia
da súa utilización.

. Resolve problemas xeométricos. x

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

MT-B4.4

5º-MTB4.4.2 - Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas revisando as operacións 
utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no 
contexto e propoñendo outras formas de resolvelo

. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas 
xeométricos. x x x

CMCT 
CAA

Bloque 5: Estatística e probabilidade

MT-B5.1
5º-MTB5.1.1 - Aplica de forma intuitiva a situacións 
familiares as medidas de centralización: a media 
aritmética, a moda e o rango.

. Emprega as medidas de centralización a situacións da vida 
cotiá x

CMCT 
CAA

MT-B5.1

5º-MTB5.1.2 - Realiza e interpreta gráficos moi 
sinxelos: diagramas de barras, poligonais e 
sectoriais, con datos obtidos de situacións moi 
próximas.

. Interpreta gráficos moi sinxelos e elabora outros a través de 
modelos. 

x
CMCT 
CAA

MT-B5.2
5º-MTB5.2.1 - Realiza análise crítica e 
argumentada sobre as informacións que se 
presentan mediante gráficas estatísticas.

. Analiza de forma crítica información procedente de gráficas. x
CMCT 
CAA 
CCL
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MT-B5.3
5º-MTB5.3.1 - Identifica situacións de carácter 
aleatorio.

. Analiza de forma crítica información procedente de gráficas. x CMCT

MT-B5.3
5º-MTB5.3.2 - Realiza conxecturas e estimacións 
sobre algúns xogos (moedas, dados, cartas, 
loterías).

. Realiza conxecturas sobre xogos. x
CMCT 
CAA

MT-B5.4

5º-MTB5.4.1 - Resolve problemas que impliquen 
dominio dos contidos propios da estatística e 
probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando as consecuencias 
destas e a conveniencia da súa utilización.

. Resolve problemas que impliquen o uso de diferentes 
contidos de estatística e probabilidade. x

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

MT-B5.4

5º-MTB5.4.2 - Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas revisando as operacións 
utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no 
contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

.Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas nos 
que interveñen contidos sobre estatística e probabilidade. x x x

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 2021 - 2022

NIVEL 5º PRIMARIA ÁREA Valores Sociais e Cívicos (VSC)

Criterio 
de 
avaliació
n

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa

VSC-B1.1
5º-VSCB1.1.1 - Actúa de forma respectable e 
digna.

. Ten actitudes de responsabilidade e de dignidade. x
CSC
CSIEE

VSC-B1.2 5º-VSCB1.2.1 - Utiliza, de xeito guiado, 
estratexias de reestruturación cognitiva. . Establece hábitos cognitivos novos.

x CAA
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VSC-B1.2
5º-VSCB1.2.2 - Aplica o autocontrol á toma de 
decisión e á resolución de conflitos.

. Toma as decisións de forma calmada e sopesando as 
opcións. x CSC CSIEE

VSC-B1.2
5º-VSCB1.2.3 - Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez que respecta os 
dos e das demais nas actividades cooperativas.

. Coñece os seus sentimentos e é quen de expresalos de 
forma respectuosa. x

CSC CSIEE 
CCL

VSC-B1.3
5º-VSCB1.3.1 - Traballa en equipo valorando o 
esforzo individual e colectivo e asumindo 
compromisos para a consecución de obxectivos

. Valora o traballo en equipo e asume o seu rol. x CSC CSIEE

VSC-B1.3
5º-VSCB1.3.2 - Realiza unha autoavaliación 
responsable da execución das tarefas, 
expresando propostas de mellora.

. Comprende a importancia de asumir responsabilidades. x
CSCCAACSIE
E

VSC-B1.4
5º-VSCB1.4.1 - Utiliza o pensamento creativo na 
análise de problemas e na formulación de 
propostas de actuación.

. Crea e formula propostas de actuación. x CSC CSIEE

VSC-B1.4
5º-VSCB1.4.2 - Sabe facer fronte á incerteza, ao 
medo ou ao fracaso.

. Coñece aqueles aspectos que lle producen temor. x
CSC CSIEE 
CAA

VSC-B1.5
5º-VSCB1.5.1 - Identifica, define problemas 
sociais e cívicos e achega solucións 
potencialmente efectivas.

. Identifica problemas sociais e cívicos e aporta solución. x CSC CSIEE

VSC-B1.5
5º-VSCB1.5.2 - Define e formula claramente 
problemas de convivencia e achega solucións 
potencialmente efectivas.

. Coñece problemas de convivencia e aporta solución. x CSC CCL

VSC-B1.6
5º-VSCB1.6.1 - Identifica vantaxes e 
inconvenientes dunha posible solución antes de 
tomar unha decisión ética.

. Sopesa as consecuencias das súas decisión. x CSC CSIEE

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais

VSC-B2.1

5º-VSCB2.1.1 - Emprega apropiadamente os 
elementos da comunicación verbal e non verbal, 
para expresar con coherencia opinión, 
sentimentos e emocións.

. Emprega as técnicas básicas do diálogo. x CCL CSA

VSC-B2.1 5º-VSCB2.1.2 - Emprega a comunicación verbal . Ulitiza a comunicación verbal e non verbal nas x CCL CSC 
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en relación coa non verbal en exposicións orais e
debates.

exposicións orais e debates. CAA CSIEE

VSC-B2.2
5º-VSCB2.2.1 - Dialoga interpretando e dando 
sentido ao que oe.

. Dialoga dando sentido ao que oe. x CCL CSC

VSC-B2.2
5º-VSCB2.2.2 - Realiza actividades cooperativas 
detectando os sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir.

. Empatiza cos sentimentos dos compañeiros. x
CCL CSC 
CSIEE

VSC-B2.2
5º-VSCB2.2.3 - Colabora en proxectos grupais 
escoitando activamente, demostrando interese 
polas outras persoas.

.Traballa en equipo valorando positivamente o traballo dos 
compañeiros/as.

x
CAA CSIEE 
CSC CCL

VSC-B2.3

5º-VSCB2.3.1 - Comunícase empregando 
expresións para mellorar a comunicación e 
facilitar o achegamento co seu interlocutor nas 
conversas.

. Utiliza expresións de achegamento nas conversas. x CCL CSC

VSC-B2.3
5º-VSCB2.3.2 - Comparte sentimentos durante o 
diálogo

. Comparte os seus sentimentos . x
CCL CSC 
CSIEE

VSC-B2.3
5º-VSCB2.3.3 - Utiliza os elementos que 
contribúen ao diálogo.

. Emprega os elementos que contribúe ao diálogo. x
CCL CSC CL 
CSC

VSC-B2.3
5º-VSCB2.3.4 - Recoñece os elementos que 
bloquean a comunicación en diferentes 
situacións.

. Recoñece os elementos que bloquean a comunicación. x
CCL CSC CL 
CSC

VSC-B2.4
5º-VSCB2.4.1 - Realiza unha defensa tranquila e
respectuosa das posicións persoais.

. Sabe facer unha defensa tranquila e respectuosa das 
súas opinións.

x
CCL CSC 
CSIEE

VSC-B2.4 5º-VSCB2.4.2 - Emprega a linguaxe positiva. . Utiliza a linguaxe positiva. x CCL CSC

VSC-B2.5
5º-VSCB2.5.1 - Infire, de xeito guiado, e dá o 
sentido adecuado á expresión das demais 
persoas.

. Comprende o sentidos das expresións dos 
compañeiros/as.

x CCL CSC

VSC-B2.5
5º-VSCB2.5.2 - Relaciona diferentes ideas e 
opinións para atopar os seus aspectos comúns.

. Sabe buscar os aspectos común as diferentes ideas e 
opinións.

x CCL CSC

VSC-B2.6 5º-VSCB2.6.1 - Interacciona con empatía. . Actúa con empatía. x
CSC CCL 
CSIEE

VSC-B2.6
5º-VSCB2.6.2 - Emprega diferentes habilidades 
sociais.

. Emprega distintas habilidades sociais. x CSC

VSC-B2.7
5º-VSCB2.7.1 - Comprende e aprecia 
positivamente as diferenzas culturais.

. Valora positivamente as diferenzas sociais. x CSC

VSC-B2.8
5º-VSCB2.8.1 - Forma parte activa das 
dinámicas do grupo

. Forma parte activa do grupo. x CSC CSIEE

VSC-B2.8 5º-VSCB2.8.2 - Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no intercambio 

. Estable relación de afecto e confianza mútua. x CSC CSIEE
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de afecto e a confianza mutua.

VSC-B2.8
5º-VSCB2.8.3 - Consegue a aceptación dos 
compañeiros e compañeiras.

. É  aceptada/o polos compañeiros/as. x CSC CSIEE

VSC-B2.8
5º-VSCB2.8.4 - Expón en historias creativas as 
características da relación da amizade.

. Expón as características de relación de amizade en 
historias creativs.

x
CCL CSC 
CCEC CD 
CAA

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais

VSC-B3.1
5º-VSCB3.1.1 - Desenvolve proxectos e resolve 
problemas en colaboración.

. Traballa de forma colaborativa. x CSC CSIEE

VSC-B3.1

5º-VSCB3.1.2 - Pon de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais compartindo puntos de 
vista e sentimentos durante a interacción social 
na aula.

. Amosa unha actitude aberta cara aos demáis e a outras 
ideas.

x CSC CSIEE

VSC-B3.2
5º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición para 
ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

. Valora e pide axuda. x
CAA CSIEE 
CSC

VSC-B3.2
5º-VSCB3.2.2 - Recorre ás estratexias de axuda 
entre iguais.

. Recorre aos seus compañeiros/as para resolver dúbidas. x
CAA CSIEE 
CSC

VSC-B3.2
5º-VSCB3.2.3 - Respecta as regras durante o 
traballo en equipo.

. Respecta as regras. x CSC

VSC-B3.3
5º-VSCB3.3.1 - Argumenta a necesidade de que 
existan normas de convivencia nos diferentes 
espazos de interacción social.

. Argumenta as necesidades de que existan normas. x CCL CSC

VSC-B3.3
5º-VSCB3.3.2 - Participa na elaboración das 
normas da aula.

. Participa na elaboración das normas da aula. x CCL CSC

VSC-B3.3
5º-VSCB3.3.3 - Respecta as normas do centro 
escolar

. Comparte e repecta as normas do centro. x CSC

VSC-B3.4
5º-VSCB3.4.1 - Resolve os conflitos de modo 
construtivo.

. Resolve conflitos de modo construtivo. x CSC CSIEE

VSC-B3.4
5º-VSCB3.4.2 - Sigue as fases da mediación en 
situacións reais e simulacións.

. Sigue as fases de mediación para resolver problemas. x CSC CSIEE

VSC-B3.4
5º-VSCB3.4.3 - Manexa a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, intencións e 
posicionamentos nas relacións interpersoais.

. Emprega a linguaxe positiva. x CCL CSC

VSC-B3.4
5º-VSCB3.4.4 - Analiza as emocións, 
sentimentos, posibles pensamentos e puntos de 
vista das partes en conflito.

. Empatiza coas partes en conflito. x CSC CSIEE

VSC-B3.5
5º-VSCB3.5.1 - Razoa o sentido da 
responsabilidade social e da xustiza social.

. Razoa o sentido da responsabilidade e xustiza. x CAA CSC

VSC-B3.5 5º-VSCB3.5.2 - Identifica e analiza criticamente . Identifica e analiza as desigualdade sociais. x CSC CSIEE
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desigualdades sociais.
VSC-B3.5 5º-VSCB3.5.3 - Describe condutas solidarias. . Recoñece as codutas solidarias. x CSC CCL

VSC-B3.6
5º-VSCB3.6.1 - Amósase xeneroso no seu 
contorno próximo.

. É xeneroso/a no seu contorno. x CSC

VSC-B3.6
5º-VSCB3.6.2 - É capaz de sensibilizar sobre 
causas altruístas realizando exposicións orais 
sobre o seu valor e cometidos.

. Empatiza con causas altruistas. x
CCL CSC 
CSIEE

VSC-B3.6
5º-VSCB3.6.3 - Colabora en causas altruístas en
colaboración coa comunidade educativa

. Valora e colabora en causas altruistas. x CSC CSIEE

VSC-B3.7
5º-VSCB3.7.1 - Coñece e respecta os dereitos e 
deberes do alumnado.

. Coñece e respecta os dereitos e deberes do alumnado. x CSC

VSC-B3.7
5º-VSCB3.7.2 - Realiza xuízos morais, de xeito 
guiado, de situacións escolares.

. Comprende o que é un xuízo moral e o realiza. x CSC CSIEE

VSC-B3.7

5º-VSCB3.7.3 - Xustifica as súas actuacións en 
base a valores persoais como a dignidade, a 
liberdade, a autoestima, a seguridade nun 
mesmo e a capacidade de enfrontarse aos 
problemas.

. Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais. x CSC CSIEE

VSC-B3.8
5º-VSCB3.8.1 - Argumenta o carácter universal 
dos dereitos humanos.

. Valora o carácter universal dos dereitos humanos. x CSC CCL

VSC-B3.8

5º-VSCB3.8.2 - Expón a importancia de que 
todas as persoas gocen dos dereitos básicos: 
saúde, benestar, alimentación, vestido, vivenda e
asistencia médica.

. Coñece a importancia de que todas as persoas gocen dos
dereitos básicos.

x CSC CCL

VSC-B3.8
5º-VSCB3.8.3 - Axuíza criticamente as 
circunstancias de persoas que viven en 
situacións de privación dos dereitos básicos.

. Condena as circunstancias de persoas que viven en 
situación de privacidad dos dereitos básicos.

x CSC CSIEE

VSC-B3.9

5º-VSCB3.9.1 - Argumenta e expón mediante 
imaxes a importancia de garantir a igualdade de 
dereitos e a non discriminación por razón de 
nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 
calquera outra condición ou circunstancia 
persoal ou social.

. Analiza e comprende feitos discriminatorios. x
CCL CCEC 
CSC

VSC-B3.9
5º-VSCB3.9.2 - Descobre e axuíza criticamente 
casos próximos de desigualdade e 
discriminación.

. Condena casos próximos  de desigualdade e 
discriminación.

x CSC CSIEE

VSC-
B3.10

5º-VSCB3.10.1 - Axuíza criticamente actitudes 
de falta de respecto á igualdade de 
oportunidades de homes e mulleres.

. Condena as faltas de respecto cara a homes e mulleres. x CSC CSIEE
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VSC-
B3.10

5º-VSCB3.10.2 - Colabora con persoas doutro 
sexo en diferentes situacións escolares.

. Colabora con compañeiros de outro sexo en diferentes 
situación escolares.

x CSC CSIEE

VSC-
B3.10

5º-VSCB3.10.3 - Realiza diferentes tipos de 
actividades independentemente do seu sexo.

. Realiza actividades independentemente do seu sexo. x CSC CSIEE

VSC-
B3.11

5º-VSCB3.11.1 - Reflexiona sobre os dereitos e 
deberes da Constitución Española.

. Reflexiona e valora  sobre os dereitos e deberes da 
Constitución Española.

x CSC

VSC-
B3.11

5º-VSCB3.11.2 - Expresa a importancia de 
garantir os dereitos e deberes dos cidadáns e 
cidadás do seu contorno.

. Valora a importancia de garantir os dereitos de deberes 
das persoas do contorno.

x CSC CCL

VSC-
B3.11

5º-VSCB3.11.3 - Participa no benestar da 
contorna próxima baseándose nos dereitos e 
deberes dos cidadáns e cidadás.

. Participa no benestar dacontorna próxima. x CSC CSIEE

VSC-
B3.12

5º-VSCB3.12.1 - Expresa as notas 
características da convivencia democrática.

. Coñece as características dunha convivencia 
democrática.

x CSC CCL

VSC-
B3.12

5º-VSCB3.12.2 - Argumenta a importancia dos 
valores cívicos na sociedade democrática.

. Analiza a importancia dunha sociedade democrática. x CSC CCL

VSC-
B3.13

5º-VSCB3.13.1 - Analiza, explica e expón as 
causas e consecuencias da intervención humana
no medio.

. Identifica as causas e consecuencias da intervención 
humana no medio.

x CSC CSIEE

VSC-
B3.13

5º-VSCB3.13.2 - Investiga criticamente a 
intervención humana no medio ambiente e 
comunica os resultados.

. Condena a intervención humana no medio ambiente x
CSC CAA 
CSIEE CMCT

VSC-
B3.13

5º-VSCB3.13.3 - Argumenta comportamentos de 
defensa e recuperación do equilibrio ecolóxico e 
de conservación do medio ambiente.

. Analiza comportamentos de defensa e recuperación do 
equilibrio ecolóxico e de convervación do medio ambiente.

x CSC CCL

VSC-
B3.14

5º-VSCB3.14.1 - Realiza un uso ético das novas 
tecnoloxías.

. Usa as novas tecnoloxías. x CD CSC

VSC-
B3.14

5º-VSCB3.14.2 - Coñece o emprego seguro das 
novas tecnoloxías.

. Coñece un uso seguro das novas tecnoloxías. x CD CSC

VSC-
B3.15

5º-VSCB3.15.1 - Colabora en campañas 
escolares sobre a importancia e a promoción do 
respecto das normas de educación viaria.

. Colabora en actividades sobre a importancia e respecto 
das normas de educación viaria.

x CSC CSIEE

VSC-
B3.15

5º-VSCB3.15.2 - Analiza información na prensa 
en relación cos accidentes de tráfico.

. Comparte e analiza a información sobre accidentes de 
tráfico.

x
CSC CCL 
CMCT CD

VSC-
B3.15

5º-VSCB3.15.3 - Investiga sobre as principais 
causas dos accidentes de tráfico coa axuda das 
novas tecnoloxías.

. Uso das novas tecnoloxías para  coñecer causas de 
accidentes de tráfico.

x CSC CD CAA

VSC-
B3.15

5º-VSCB3.15.4 - Explica as consecuencias de 
diferentes accidentes de tráfico.

. Explica as consecuencias de accidentes de tráfico. x
CSC CCL 
CMCT CD
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VSC-
B3.16

5º-VSCB3.16.1 - Desenvolve proxectos 
relacionados coas principais causas dos 
accidentes de tráfico, sobre os que se informa en
diferentes medios de comunicación.

. Desenvolve proxectos relacionados con accidentes de 
tráfico.

x
CSC CSIEE 
CAA CMCT

VSC-
B3.16

5º-VSCB3.16.2 - Reflexiona sobre o modo no 
que se poderían evitar accidentes de tráfico e 
expón as súas conclusións.

. Reflexiona sobre maneiras de evitar accidentes .

. Expón as súas conclusións.
x CSC CCL

VSC-
B3.16

5º-VSCB3.16.3 - Explica as principais medidas 
que se poderían tomar para previr accidentes de 
tráfico.

. Explica distintas maneiras de previr accidentes de tráfico. x
CSC CCL 
CSIEE

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO

2021 - 2022

NIVEL 5º PRIMARIA ÁREA Educación Plástica ( EP )

Criterio 
de 
avaliació
n

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Educación audiovisual

EP-B1.1
5º-EPB1.1.1 – Recoñece as imaxes fixas e en 
movemento e clasificaas.

. Diferenza as imaxes fixas e en movemento. x
CCEC
CSIEE

EP-B1.1 5º-EPB1.1.2. – Debuxa aspectos da vida cotiá. . Debuxa. x
CCEC
CSIEE

EP-B1.2
5º-EPB1.2.1 – Identifica os recursos e os materiais 
utilizados para elaborar unha obra.

. Recoñece os recursos e materiais que utiliza para debuxar. x
CCEC
CCL

EP-B1.2
5º-EPB1.2.2 – Analiza as posibilidades de 
materiais, texturas, formas e cores aplicadas  sobre
diferentes soportes.

. Utiliza distintos materiais, texturas, formas e cores sobre 
distintos soportes.

x
CCEC

EP-B1.3

5º-EPB1.3.1 – Coñece a evolución da fotografía 
desde o branco/negro á cor, do formato papel ao  
dixital, e valora as posibilidades que proporciona a 
tecnoloxía.

. Coñece e valora a evolución da fotografía en formato papel a 
dixital. x

CCEC
CCL

EP-B1.3 5º-EPB1.3.2 – Realiza fotografías utilizando . Realiza fotografías usando medio tecnolóxicos. x CCEC

    páxina 111



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

utilizando medios tecnoloxicos, analizando , a 
posteriori, se o encadre é máis axeitado para o 
propósito inicial.

CCL

EP-B1.3
5º-EPB1.3.1 – Recoñece os diferentes temas da 
fotografía. . Identifica os diferentes temas da fotografía. x

CCEC

Bloque 2: Expresión artística

EP-B2.1

5º-EPB2.1.1 – Realiza composicións que trasmitan 
emocións e sensacións básicas, utilizando distintos
elementos e recursos  para os axustar ás 
necesidades.

. Realiza composicións utilizando utilizando distintos elementos
e recursos.

x
CSIEE
CCEC
CCL

EP-B2.1
5º-EPB2.1.2 – Busca un cartel e confecciona o seu 
propio anuncio.

. Confecciona anuncios. x
CCEC
CSIEE

EP-B2.2
5º-EPB2.2.1 – Confecciona planos, e mapas 
simples coa axuda das ferramentas básicas, 
individualmente  e en grupo.

. Realiza planos e mapas simples coas ferramentas básicas, 
individualmente ou en grupo.

x

CCEC
CMCC
T
CSC

EP-B2.2
5º-EPB2.2.2 – Utiliza e manexa os elementos que 
estrutruran o espazo gráfico (cuadrícula).

. Utiliza e manexa a cuadrícula. x
CMCT
CCEC

EP-B2.2
5º-EPB2.2.3.– Participa nas actividades propostas 
e amosa interese por elas, colaborando sempre 
que se trate dun traballo en grupo..

. Participa nas actividades en grupo e amosa interese por elas. x CSC

EP-B2.3
5º-EPB2.3.1 – Representa con claroscuro a 
sensación  espacial  de composicións volumétricas.

. Representa composicións volumétricas con claroscuro. x
CCEC
CCL

EP-B2.3
5º-EPB2.3.2 – Experimenta  coa superposición de 
planos  para crear volume..

. Utiliza a superposición de planos para crear volume. x
CCEC
CMCT

EP-B2.3
5º-EPB2.3.3 – Utiliza a liña horizontal como 
elemento expresivo para proporcionar  sensación 
de profundidade.

. Utiliza a liña horizontal para crear profundidade. x
CCEC
CMCT

EP-B2.3
5º-EPB2.3.4 – Combina e analiza as cores para as 
utilizar correctamente na composición.

. Combina e analiza as cores. x CCEC

EP-B2.3
5º-EPB2.3.5 –Aproveita a diferenza das texturas 
achegadas polos lapis de cores e as ceras.

. Utiliza lapis de cores e ceras. x CCEC

EP-B2.3 5º-EPB2.3.6 – Constrúe obxectos tridimensionais . . Constrúe obxectos tridimensionais. x
CCEC
CSIEE

EP-B2.4
5º-EPB2.4.1 – Debuxa formas, figuras e elementos 
do contexto con dimensións, proporcións, cores e 
tamaños axeitados.

. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con tamaño 
axeitado.

x
CCEC
CAA

EP-B2.4 5º-MTB2.4.2 – Organiza os espazos das súas . Organiza os espazos utilizando conceptos básicos. x CCEC
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producións bidimensionais, utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio e proporción.

CMCT

EP-B2.4

5º-EPB2.4.3 – Analiza e compara as texturas 
naturais e artificiais, así como as texturas visuais e 
táctiles, sendo capaz de realizar traballos artísticos 
utilizando estes coñecementos.

. Realiza traballos artísticos con texturas naturais e artificiais. x
CCEC
CMCT

EP-B2.4
5º-EPB2.4.4 – Distingue o tema ou xénero de obras
plásticas.

. Distingue o tema ou xénero de obras  plásticas. x
CCEC
CMCT

EP-B2.4
5º-EPB2.4.5 – Realiza imaxes humanas, animais e 
casa, partindo dun bosquexo.

. Realiza imaxes con axuda dun bosquexo. x
CCEC
CSIEE

EP-B2.5
5º-EPB2.5.1 – Valora os elementos e os recursos 
empregados para conseguir o efecto que máis se 
axuste ao resultado final.

. Valora os elementos e recursos empregado para conseguir 
un resultado final axeitado.

x
CCEC
CSC

EP-B2.5
5º-EPB2.5.2 – Coida e respecta os materiais, os 
utensilios e os espazos utilizados.

. Coida e respecta os materiais e espazos utilizados. x CSC

EP-B2.5
5º-EPB2.5.3 – Participa e amosa interese polas 
actividades propostas, colaborando na recollida e 
na organización do material.

. Colabora na recollida de material. x CSC

EP-B2.6
5º-EPB2.6.1 – Completa e realiza os debuxos 
utilizando os coñecementos aprendidos.

. Completa os debuxos. x
CCEC
CSC

EP-B2.6
5º-EPB2.6.2 – Presenta as tarefas con orde e 
limpeza respectando as normas e indicacións 
establecidas.

. Presenta as tarefas con orde e limpeza. x
CSC
CCEC

EP-B2.6
5º-EPB2.6.3 – Amosa interese polo traballo e a 
aplicación, apreciando a correcta realización dos 
exercicios e actividades.

. Asoma interese polo traballo ben feito. x
CSC
CCEC

EP-B2.7
5º-EPB2.7.1 – Emprega as novas tecnoloxías para 
se iniciar no deseño dixital, no tratamento de 
imaxes o una animación.

. Emprega as novas tecnoloxías para se iniciar no deseño 
dixital.

x
CD
CCEC

Bloque 3: Debuxo xeométrico

EP-B3.1
5º-EPB3.1.1 – Coñece e usa as principais 
ferramentas básicas do debuxo xeométrico (regra, 
escuadro, cartabón,semicírculo etc)

. Coñece e usa as principais ferramentas básicas do debuxo 
xeométrico.

x
CCEC
CMCT

EP-B3.1 5º-EPB3.1.2 – Utiliza o trazado de rectas paralelas. . Traza rectas paralelas. x
CCEC
CMCT

EP-B3.1
5º-EPB3.1.3- Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 
graos utilizando as ferramentas básicas.

. Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 graos axudándose das 
ferramentas básicas.

x
CCEC
CMCT

EP-B3.1
5º-EPB3.1.4 – Manexa os efectos visuais de 
perpectiva para debuxar triángiulos e cuadriláteros.

. Debuxa triángulos e cuadriláteros. x
CCEC
CMCT
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EP-B3.1
5º-EPB3.1.5 – Representa e aplica adecuadamente
o eixe de simetría.

. Debuxa figuras simétricas. x
CCEC
CMCT

P-B3.1
5º-EPB3.1.6 – Representa formas xeométricas  con
precisión e coa axuda da cuadricula e as 
ferramentas básicas.

. Representa figuras xeométricas nunha cuadrícula. x
CCEC
CMCT

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Observación sistemática Escalas de observación
Permiten establecer estimacións dentro  dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización (Exemplo: Iniciado, en  proceso, 
consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a  5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa y trae el material pero no toma iniciativas”, o ben,  “Suxire ideas
e traballa adecuadamente”.

Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.

Rexistro anecdótico
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información significativa do día a día.

Probas específicas Obxectivas
Con preguntas moi concretas e  opcións de resposta fixa para que o alumno escolla, sinale ou complete.
Abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.

Interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas

Exposición dun tema

Cuestionarios Abertos:
Son aqueles nos que se pregunta algo e se deixa liberdade para o tipo de resposta.

    páxina 114



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

Pechados: ofrecen determinadas respostas.

Rúbricas: a rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo da 
tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou alumna cun destes indicadores.

PLAN DE REFORZO: identificación dos estándares e criterios de avaliación non traballados no curso 4º EP 2020/21

ESTÁNDARES NON TRABALLADOS NO CURSO 2019/20

ESTÁNDARES NON TRABALLADOS POR
ÁREAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN.
INDICADORES CONTINIUDADE NO CORSO 2021/ 22 

MATEMÁTICAS

MTB2.1.1. Identifica os

números romanos aplicando

o coñecemento á

comprensión  de  datacións.
 MTB2.3.3. Realiza

operacións con números

decimais na resolución de

problemas  contextualizados.
MTB3.2.3. Compara e

ordena medidas dunha

mesma magnitude.

MTB4.1.1. Clasifica

triángulos atendendo aos

seus lados e aos seus

ángulos, identificando as

relacións entre os seus lados

 B2.1. Ler, escribir e ordenar
utilizando razoamentos
apropiados, distintos tipos de
números (romanos, naturais,
fraccións e decimais ata as
centésimas). 

 B3.2. Operar con diferentes
Medidas

B4.1. Coñecer as figuras
planas; cadrado, rectángulo,
romboide, triángulo, trapecio e rombo.

Existe un criterio de avaliación similar neste curso
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e entre ángulos.

LINGUA CASTELÁ E GALEGA

LCB2.3.6. Iníciase na

utilización autónoma do

dicionario en distintos

soportes, no seu traballo

 B2.3. Utilizar estratexias para a comprensión 
de textos sinxelos de diversa tipoloxía.

Existe un criterio de avaliación similar neste curso

CIENCIAS NATURAIS

CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais 
segundo as súas propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de agregación e 
condutividade térmica). 

CNB5.1.1. Observa e identifica os 
elementos dun circuíto eléctrico e constrúe 
un. 

B4.1. Coñecer e comparar para clasificar 
materiais segundo as súas propiedades 
observables: dureza, solubilidade, estado de 
agregación e condutividade térmica. 

B5.1. Planificar e construír, de forma 
cooperativa, un circuíto eléctrico simple que 
responda a un problema dado, atendendo ás 
normas de seguridade. 

Existe un criterio de avaliación similar neste curso

CIENCIAS SOCIAIS

CSB2.8.1.Localiza nun mapa

as principais unidades de

relevo en Galicia e as súas

vertentes hidrográficas.

CSB4.1.1.Define o concepto

de prehistoria e historia,

asociándoa as distintas idades

aos feitos que marcan o seu inicio e final.

 B2.8.Describir as características do relevo de 
Galicia e a súa rede hidrográfica, 
localizándoos nun mapa.

B4.1.Explicar as características de cada tempo
histórico
estudado e certos acontecementos desas 
épocas
que determinaron cambios
fundamentais no rumbo da historia.

Existe un criterio de avaliación similar neste curso

EDUCACIÓN PLÁSTICA

EPB2.3.4. Utiliza as tecnoloxías

da información e da

comunicación para coñecer

B2.3. Utilizar e manexar as novas
tecnoloxías da información e 
da comunicación como medio de
información, investigación e deseño

Existe un criterio de avaliación similar neste curso
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expresións artísticas e culturais

dos pobos do mundo.
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Criterios Metodolóxicos

A finalidade da Educación Primaria, segundo a LOMCE, é facilitar aos alumnos/as as aprendizaxes da expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura, o

cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, e o hábito de convivencia así como os de estudo e traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade,

co fin de garantir unha formación integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da Educación Secundaria Obrigatoria.

A acción educativa en esta etapa, di a lei, que procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de

traballo.

Así  mesmo,  o  D  105/2014,  polo  que  se  establece  o  currículo  de  Educación  Primaria  na  comunidade  autónoma  de  Galicia  establece  entre  os  principios

metodolóxicos que o tempo de lectura non debe ser inferior a 30 minutos.

“A lectura constitúe un factor  fundamental  para o desenvolvemento das competencias clave;  é de especial  relevancia o desenvolvemento de estratexias de

comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en todo tipo de soportes e formatos. Co fin de fomentar o hábito da lectura os centros organizarán a súa

práctica docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de lectura, non inferior a trinta minutos.”

Consideramos que  a  lectura  é  un factor  esencial  do  enriquecemento  intelectual  e  constitúe  unha actividade  clave  na  educación  por  ser  un dos  principais

instrumentos de aprendizaxe, e o dominio desta abre as portas a novos coñecementos. Unha deficiente aprendizaxe lectora e unha mala comprensión do lido

abocan aos alumnos ao fracaso escolar e persoal. Por iso, a comprensión lectora, ademais de ser un instrumento de aprendizaxe, é un requisito indispensable para

que o alumno sinta gusto pola lectura.

A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o fomento da lectura e o desenvolvemento da comprensión lectora será impulsados, non

só desde a área de Lingua Castelá e Literatura, senón a través das actividades específicas de todas as áreas. As sesións de lectura non deben orientarse, pois,

como unha continuación da clase de Lingua Castelá e Literatura, senón tamén como a posta en práctica das súas ensinanzas e han de servir para avaliar o nivel de

comprensión lectora do alumno.

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e intereses do lector. Lese para obter información, para aprender, para

comunicarse, para divertirse, para vivir  outras realidades. Todas estas finalidades da lectura deberán terse en conta á hora de traballar na aula, e deberán

desenvolverse estratexias que lle faciliten ao alumno a súa consecución.

Os obxectivos de que se pretende lograr son os seguintes:

a)  Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura.

b)  Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do currículo.
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c)  Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar.

d)  Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de goce persoal.

e)  Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica ante as manifestacións do contorno.

d)  Usar a biblioteca para a busca de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer.

É fundamental que o docente logre transmitir aos seus alumnos o seu entusiasmo para lograr facer lectores capaces e motivados.

De entre os moitos textos que se poden empregar para a lectura, o conto ocupa un lugar importante na formación literaria dos alumnos de Educación Primaria. Os

contos, polo seu contido, a súa estrutura e o seu vocabulario, son un instrumento fundamental para o desenvolvemento das habilidades lingüísticas, pois cando o

neno os escoita ou os le aprópiase do seu vocabulario e das súas estruturas lingüísticas e ponas en práctica noutras situacións.

É moi importante a elección dos textos cos que se vai traballar. Estes han de ser motivadores e axeitados ao nivel dos lectores. Traballarase a identificación da

estrutura dos diferentes textos, as ideas principais e secundarias, o sentido dos distintos parágrafos e as relacións que entre eles se establecen.

O profesorado elixiremos os textos en función dos seguintes criterios:

-  Grao de maduración do proceso lector.

-  Elección de temas atractivos e interesantes para os alumnos.

-  Aumento da dificultade dos textos ao longo do curso.

-  Textos variados en canto a contidos e de diferentes xéneros literarios.

-  Elección do tipo de letra axeitada aos distintos niveis.

-  Ilustracións atractivas e motivadoras.

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión lectora, xa que, a través dela, se estimula a recreación de sentimentos e de

sensacións, ao mesmo tempo que serve como vehículo de ideas. A automatización dun bo ton, unha correcta pronunciación e unha axeitada velocidade lectora son

imprescindibles para que o lector poida consolidar a comprensión lectora

Porén, continuando co que se viña facendo en anos anteriores, e seguindo a normativa vixente, establecemos un tempo de lectura diaria de trinta minutos que

figura no horario, ou ben, antes ou despois do recreo, no que alternaremos tempos de lectura silenciosa, en voz alta, distintos tipos de textos,....

Así mesmo, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse as actividades relativas á promoción e práctica da comprensión lectora prevista nos

obxectivos, contidos e criterios de avaliación, e ao grao de adquisición das competencias básicas correspondentes a cada unha das áreas do currículo, e que

favoreza a súa práctica diaria por todo o profesorado en todas as áreas dun modo eficaz.
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Ademais do tempo que usan no recreo, na biblioteca, participando nas distintas actividades que esta propón, reforzamos a biblioteca de aula con libros aportados

polo alumnado que se lle devolverán ao final do curso, co obxectivo de aumentar a oferta de lecturas nas  dúas linguas cooficiais.

Tamén establecemos a  lectura dun libro en galego e outro en castelán de xeito obrigatorio.

Como continuación de cursos anteriores, continuaremos desenvolvendo  proxectos de aula que partirán do plan lector e a realización de actividades teatrais que

axuden a reforzar a expresión oral do alumnado.

Así mesmo, despois de detectar dificultades na aplicación das normas ortográficas básicas, acordamos dedicarlle un tempo semanal á mellora da ortografía, tanto

en galego coma en castelán.

5.2. Principios metodolóxicos

Os principios nos que  baseamos nosa proposta son os seguintes:

a. Desde a perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento:

-  Non todos coñecemos igual en todo momento.

-  En cada momento hai influencias sobre o coñecemento que proveñen das experiencias previas e das situacións novas.

-  O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as situacións novas; polo que, máis que transmitirse, constrúese mediante a práctica,

co cal se pon de relevo o seu carácter construtivista, social e interactivo.

-   Calquera  coñecemento  pode  ter  diferentes  lecturas,  significados  e  presentacións,  que  poden  ser  todos  obxectivos.  Ensinar/aprender  supón  contrastar

perspectivas, enriquecer esquemas conceptuais con novas contribucións por parte de todos, superar as lagoas e emendar os erros.

-  O ensino debe buscar interaccións cada vez máis ricas e significativas entre os elementos proporcionados por diferentes soportes (textos, audiovisuais, etc.),

mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e especiais) e situacións ou feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese, etc.).

b. Desde a perspectiva psicolóxica:

a)Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado.
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-  Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral.

-  Do seu nivel de competencia cognitiva e meta cognitiva.

-  Dos coñecementos previamente construídos.

b)  Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas.

-  Diagnosticando os coñecementos previos que posúe.

- Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e aprender. O alumnado, co que sabe e grazas á como o profesor lle presentan a

información, reorganiza o seu coñecemento entrando en novas dimensións, transferindo ese coñecemento a outras situacións, descubrindo principios e procesos

que o explican, mellorando a capacidade organizativa para outras experiencias, ideas, valores e procesos de pensamento que adquire dentro e fóra da aula.

c)  Favorecer a aprendizaxe autónoma.

- Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza procesual que asegure que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si

mesmos, aprendendo a aprender, adquirindo estratexias cognitivas e meta cognitivas que favorezan asentamento dunha boa memoria comprensiva. Modelo que,

partindo do establecemento de redes conceptuais que permitan representar  a estrutura da materia de xeito sinxelo e  claro,  das cales se poidan formar os

esquemas conceptuais e cognitivos, permita a xeración de mapas cognitivos que establezan relacións entre os distintos contidos e faciliten a percepción da súa

estrutura ao dar resposta aos tres interrogantes que a ciencia se fai: que (descrición) e os seus detalles (cales, como, onde e cando), por que (explicación) e para

que (intervención).

-  Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecemento dos alumnos e das alumnas, desde o saber cotián ata o saber científico.

d)  Potenciar a actividade.

-  Facilitando a reflexión á hora da acción.

- Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que aínda non son capaces de realizar sos, pero si coa axuda conveniente.

c. Desde a perspectiva pedagóxica:

a)  Partir da avaliación inicial, específica e global.

-  Das súas aptitudes e actitudes.

-  Das súas necesidades e intereses.
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-  Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas.

b)  Motivar axeitadamente.

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

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

- Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, especialmente a través dunha atribución causal positiva, tanto do profesorado como do

propio alumnado.

c)  Analizar os esquemas previos de coñecemento.

-  Asegurando que se posúen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova aprendizaxe.

-  Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles.

d)  Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos.

-  Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe seguir (currículo implícito ou latente).

-  Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria.

-  Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e os novos.

-  Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma apropiada (redes, esquemas e mapas).

-  Promovendo a funcionalidade das aprendizaxes, aplicándoas e transferíndoas a outras situacións ou contidos diferentes.

-  Tendo moi en conta os coñecementos de cada materia, respectando a súa estrutura epistemolóxica, a súa lóxica interna específica e os avances do momento.

Especificamente, estes principios deben facilitar:

a)  A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial dos alumnos e das alumnas, atendendo ás súas diferenzas individuais e partindo do próximo para

chegar ao afastado. Esta atención á diversidade requirirá a elaboración de programas específicos que asuman a función compensadora que pretende a Educación

Primaria.

b)  A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de pensar e obrar.

c)  Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a motivación necesaria para espertar,  manter e incrementar o interese do

alumnado.

d)  O progreso do xeral ao particular, de forma cíclica, en función do pensamento globalizado do alumno e da alumna, integrando as áreas coa formulación de

contidos conceptuais, procedementais e actitudinais comúns, tendo en conta a transversabilidade do currículo.

e)  A adaptación da acción educativa ás diferenzas persoais (capacidade, intereses e ritmo de aprendizaxe), como base do desenvolvemento integral e autónomo.
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f )  O espírito de grupo co exercicio da participación e a cooperación, practicando a aprendizaxe grupal, a interacción e a interrelación de iguais e de discentes e

docente.

g)  A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as metas e os medios que se utilizan para acadalas.

h)  A actividade constante do alumno e da alumna, xa que se entende como ferramenta básica da aprendizaxe autorregulada.

i )  A flexibilidade adecuada nas diversas situacións de aprendizaxe, tanto na selección da metodoloxía máis aconsellable en cada caso como nos aspectos

organizativos espazo-temporais.

l )  A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior e do reforzo daquel que permita enlazar os organizadores previos co novo

coñecemento que se debe adquirir.

m) O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xa que regula o paso da heteronomía á autonomía persoal e social.

n) A creatividade de alumnos e de alumnas e de docentes, como forma diversificada e enriquecedora de comunicación.

ñ)  O tránsito desde a formación de conceptos e a aplicación de procedementos á construción de hábitos e á definición de actitudes, que culmine a consolidación

de valores e o respecto polas normas.

o)  O contacto escola-familia como marco afectivo-efectivo de relacións e, por extensión, de toda a comunidade educativa.

5.3. Agrupamento dos alumnos

O agrupamento dos alumnos é unha esixencia da diversidade e un indicador da autonomía do centro, e ten como finalidade garantir que todos os alumnos

aprendan e consigan os obxectivos educativos marcados.

A  diversidade  de  agrupamentos  proporciona  unha mellor  explotación  das  actividades escolares  e  constitúe  un  instrumento  de  adecuación  metodolóxica  ás

necesidades dos alumnos.

O agrupamento de alumnos non ten porque limitarse a un único modelo, xa que supón limitar o potencial enriquecedor do proceso educativo. Establecer diferentes

agrupamentos facilita a aprendizaxe entre iguais, a cooperación e o traballo colaborativo, a cohesión do grupo, o traballo por proxectos, a atención á diversidade, a

pertenza ao centro, a mediación en conflitos e a relación co contorno e cos servizos da comunidade. Segundo as características e necesidades do alumnado, e

segundo a natureza disciplinar da actividade ou área, os tipos de agrupamentos máis empregados son:

-  Aula ou gran grupo.

-  Pequeno grupo.

-  Talleres.

-  Equipos de traballo cooperativo.
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5.4.  Organización dos espazos

Desde unha perspectiva de etapa, o contido das decisións relativas á organización do espazo pode referirse a:

- Espazos propios do grupo (aula). Cada titor organizará o espazo na súa aula como crea conveniente para o desenvolvemento da actividade lectiva; será

conveniente ter en conta variables como idade e agrupamento de alumnos, mobiliario, iluminación, temperatura, materiais existentes na aula, etc. Se nunha aula

imparten actividades lectivas outros mestres ademais do titor, han de preocuparse, ao concluír a clase, de que material e espazos se encontren na distribución

planificada por este.

- Espazos compartidos polos alumnos. Os alumnos de Primaria comparten espazos con alumnos de outras etapas educativas dentro do centro e, asemade,

utilizan habitualmente outros espazos, tanto interiores do centro educativo como exteriores. Algúns destes espazos son os seguintes:

o Biblioteca.

o Patio.

5.5.  Organización dos tempos

As previsións de traballo na aula e no centro escolar deben axustarse realmente ao tempo dispoñible. Por iso, é preciso realizar unha temporalización que inclúa a

elaboración dun horario xeral,  co correspondente desenvolvemento das áreas,  e dun horario de actividade docente,  no que se terán en conta as restantes

actividades organizativas do centro.

5.6 Formación non presencial 

No  caso  que  se  teña  que  impartir  de  forma  íntegra  o  ensino  en  modalidade  non  presencial,  aseguraranse  os  procesos  educativos  que  garanten  o
acompañamento do alumnado no proceso de ensino virtual e aprendizaxe:

Medio de información e comunicación
Cisco Webex
ABALAR móbil
Teléfono.Enderezo electrónico das familias.
Manterase contacto de forma activa co alumnado e as familias, co fin de detectar as dificultades que poidan existir,
tendo en conta a atención ás mesmas.

Recursos didácticos 1.Libros de texto virtuais
2. Fichas en word e pdf sobre temas das materias.
3.Libros de lecturas.
4.Blog da Bibliote e Blog de Normalización Lingüística
5.Videos titoriais
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6.Rexistro de tarefas
7.Plantillas de autocorrección.
8.Cuestionarios.
9.Links educativos

Ferramentas dixitais e plataforma Plataforma dixital E-dixgal
Reunións virtuais en Cisco Webex

Estilos de aprendizaxe
Motivación  e  descubremento  na  búsqueda  de  información  virtual  e  uso  de  dispositivos  electrónicos  como  o
ordenador de E-Dixgal.
FLEXIBILIDADE DE TEMPO E ESPAZO:Posibilidade  dun  aprendizaxe  que  segue o  ritmo individual  de  cada
alumno para levar a cabo as tarefas.

MULTIFUNCIONALIDADE: Pódense levar a cabo múltiples tarefas interactivas usando entornos virtuais.
COOPERATIVO nun entorno virtual onde compartir información entre alumnado e profesor. 

Temporalización das tarefas propostas As  actividades  propostas  presentaranse  de  forma  semanal,poden  adaptarse  tanto  aos  distintos  tipos  de
aprendizaxe  como  ás  dificultades  que  poidan  xurdir  por  falta  de  medios,  dificultades  de  aprendizaxe  ou  de
acompañamento.

 

6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Para desenvolver a presente programación empregaremos libros dixitais e outros materiais de apoio.

Empregaranse tamén os seguintes recursos:

 Materiais fotocopiables para ampliar e reforzar contidos.

 Fichas e materiais elaborados polas titoras.

 Actividades online.

 Periódicos, revistas, etiquetas nutricionais, facturas e outros similares da vida diaria para achegar o seu uso e comprensión ao alumnado.
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7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Os criterios de cualificación que se terán en conta son os seguintes

● Análise de probas (50%): valoraranse probas orais e escritas sobre os contidos a tratar en cada materia, sendo sempre as mesmas nos tres grupos. Na

corrección das probas escritas terase en conta a claridade e exactitude na expresión  e a ortografía podendo variar a nota final do control.

● Traballo diario (30%): valorarase a implicación nas tarefas diarias que se leven a cabo tanto dentro do centro como fora, tendo en conta os seguintes

criterios:

o Remata os traballos na aula.

o Participa activamente na clase.

o Ten orde e limpeza nas tarefas.

o Remata os traballos pendentes.

● Actitude (20%): valorarase o comportamento do alumnado dentro e fora da aula, a capacidade para convivir cos compañeiros e compañeiras e a actitude

fronte as tarefas escolares. Terase especialmente en conta:

o Amosa respecto polos compañeiros e compañeiras, mestres e mestras e persoal non docente do centro.

o Amosa respecto cara a diversidade funcional.

o Coida o material e o mobiliario do centro.

o Practica a resolución pacífica de conflitos.

A normativa vixente é clara no referente á promoción:” O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os

obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser

así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co

que estableza a consellería competente en materia educativa”.
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A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as 

dificultades de aprendizaxe do alumno. Para considerar a promoción do alumnado teranse en conta os mínimos do curso, que son aqueles estándares de 

aprendizaxe considerados esenciais e imprescindibles e que, polo tanto, teñen un maior peso na cualificación final.

PROMOCIONARAN:

a) Todos os alumnos que superen os estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles planeados en todas as áreas e teñan alcanzado o grao suficiente de 

desenvolvemento nas Competencias Clave e nos obxectivos de etapa ao finalizar o curso.

b) Todos aqueles alumnos que permaneceron un ano máis no mesmo curso ou nun curso anterior.

NON PROMOCIONARÁN:

a) Os alumnos que non superen os estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles nas áreas do currículo.

Para a promoción do nivel teremos en conta ademais:

1- O grao de madurez do alumno que se concretará en :

a. Hábitos básicos de traballo e estudio

b. Autonomía no traballo

c. Actitude e esforzo

d. Capacidade de superación das dificultades

2- Que as aprendizaxes non conseguidas permitan seguir con aproveitamento o seguinte nivel.

MATEMÁTICAS

1. Realiza estimacións  sobre os resultados esperados.

2. Formula preguntas para buscar respostas apropiadas.

3. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas de dúas operacións, valorando as consecuencias.

4. Ordena números enteiros de ata oito cifras, e fraccións básicas.

5. Interpreta  textos numéricos e da vida cotiá.

6. Realiza operacións combinadas sinxelas.

7. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

8. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias
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9. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo e con distinto denominador.

10. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números,

11. Elabora e emprega estratexias sinxelas de cálculo mental.

12. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas.

13. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies.

14. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie

15. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

16. Calcular áreas e perímetros de figuras planas.

17. Recoñecer e medir ángulos.

18. Calcula a área e o perímetro de diferentes figuras.

19. Identifica e diferenza os elementos básicos da circunferencia e círculo.

20. Realiza e interpreta gráficos.

21. Resolve problemas sinxelos que impliquen dominio dos contidos traballados.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA E GALEGA

1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e emocións con  claridade.

2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción minimamente correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

3. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente.

4. Participa  nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

5. Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade.

6. Comprende a de forma global a información xeral de textos orais e escritos sinxelos de uso habitual e selecciona as ideas principais.

7. Responde preguntas correspondentes á comprensión interpretativa.

8. Reproduce de memoria breves textos.

9. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse.

10. Le en voz alta diferentes tipos de textos sinxelos apropiados á súa idade.

11. Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade.

12. Resume textos lidos de diferente tipoloxía.

13. Le voluntariamente en función dos seus gustos e finalidade persoal.
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14. Selecciona lecturas con criterio persoal e manifesta a súa opinión sobre os textos lidos.

15. Utiliza as TICs para buscar información.

16. Escribe,  textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da mensaxe e a súa intención comunicativa.

17. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza.

18. Aplica correctamente os signos de puntuación e as regras de acentuación e ortográficas dadas

19. Utiliza habitualmente o dicionario, en diferentes soportes, no proceso de escritura.

20. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis … facendo ilustracións e buscando imaxes dixitais para 

facilitar a súa comprensión ou mellorar a súa presentación.

21. Coñece e recoñece os grupos nominais, os determinantes, o nome, o adxectivo e o verbo.

22. Diferenza familias de palabras.

23. Coñece, recoñece e usa sinónimos e antónimos de uso común.

24. Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue suxeito e predicado e é quen de analizar a oración.

25. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.

26. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita.

27. Aplica unhas normas mínimas do uso da til nos textos de elaboración propia.

28. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

29. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais).

CIENCIAS NATURAIS

1. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.

2. Efectúa buscas guiadas de información na rede.

3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións.

4. Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse.

5. Realiza proxectos e experiencias sinxelas.

6. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano.

7. Identifica as partes dos aparellos e sistemas que interveñen na nutrición e explica o proceso.

8. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecido os, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais características e funcións de 

cada un deles.
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9. Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo ao seu reino.

10. Utiliza guías na identificación  científica de animais vertebrados, invertebrados e plantas.

11. Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural.

12. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos.

13. Coñece e clasifica materiais de uso cotiá segundo as súas propiedades.

14. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables.

15. Identifica produtos químicos habituais no fogar e os posibles riscos para o organismo.  

16. Identifica e explica os símbolos de perigo máis comúns na etiquetaxe.  

17. Coñece os distintas propiedades da materia.

18. Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico.

19. Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade da vida cotiá.

20. Distingue materiais condutores e illantes.

21. Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade.

22. Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

23. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia..

CIENCIAS SOCIAIS

1. Sabe que é o universo e os diferentes elementos que o compoñen.

2. Localiza e sitúa o planeta Terra no sistema solar, ver as partes das que se compón e identificar os movementos que este realiza coas súas consecuencias.

3. Describe a localización de España, a Península, os arquipélagos e as cidades autónomas.

4. Describe os principais elementos do relevo e a hidrografía de Galicia e España.

5. Localiza os elementos do relevo e de hidrografía máis importantes de Europa

6. Diferenza entre tempo atmosférico e clima.

7. Define os factores que determinan o clima na Terra e as súas características.

8. Explica as consecuencias que teñen as nosas accións cotiás sobre o medio e que poden impedir o freo do cambio climático e, polo tanto, afectar o noso 

futuro.

9. Explica a importancia da constitución para o funcionamento do Estado español.

10. Explica a organización territorial de España.
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11. Ten uns coñecementos básicos sobre a organización de Europa.

12. Coñece as institucións de goberno dos municipios e das comunidades autónomas, así como as súas funcións e atribucións respectivas.

13. Analiza e coñece a organización social da Idade Contemporánea  

14. Coñece os principais acontecementos da Idade Contemporánea en España e Galicia.

15.Utilizar diferentes TIC para ampliar o coñecemento e participar activamente no       propio.

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Tendo en conta que a metodoloxía se debe adaptar ás necesidades do alumnado, a programación non debe verse como un documento pechado, senón que iremos

modificándoa en función das necesidades que se detecten e dos tempos. Porén adaptarémola en función da avaliación inicial e dos centros de interese que xurdan

ao longo do curso. Así mesmo revisarémola de novo ao final de cada unidade para ver se se cumpriron os obxectivos.

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso ao finalizar

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias

de mellora para a propia unidade.

Programación Didáctica Óptima Boa Mellorable Mala

INDICADORES DE LOGRO:

A adecuación dos obxectivos didácticos ás 
características e necesidades do alumnado foi:

A adecuación dos contidos ás características e 
necesidades do alumnado foi:

A adecuación dos estándares de aprendizaxe ás 
características e necesidades do alumnado foi:

As aprendizaxes conseguidas polo alumnado foron:

As medidas ordinarias de atención á diversidade dentro 
da aula foron:
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As medidas de atención á diversidade para o alumnado 
con graves dificultades foron:

A programación didáctica e o seu desenvolvemento foi:

A organización da aula para desenvolver a  
programación foi:

O aproveitamento dos recursos dispoñibles no centro e 
no entorno para desenvolver a programación foi:

Os procedimientos de avaliación do alumnado foron:

A coordinación do profesorado de cada nivel foi:

A coordinación do profesorado entre os diferentes niveis
foi:

Avaliación da práctica educativa

INDICADORES DE LOGRO:

Organización da aula e aproveitamento dos recursos do centro. Valoración

1.- A organización da aula favorece os distintos ritmos de aprendizaxe. -1-2-3-4-5-

2.- Os agrupamientos de alumnos/as en clase adaptanse ás necesidades das tarefas a
realizar.

-1-2-3-4-5-

3.- O entorno da aula facilita a integración de tódolos alumnos/as no grupo. -1-2-3-4-5-

4.- O centro dispón de recursos suficientes para o desenvolvemento da labor docente. -1-2-3-4-5-

5.- A organización dos distintos rincóns da aula facilita o traballo dos  alumnos/as con
suficiente autonomía.

-1-2-3-4-5-
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6.- A distribución dos tempos facilita o traballo para os alumnos/as con dificultades na
aprendizaxe.

-1-2-3-4-5-

7.-   A  distribución  dos  tempos  facilita  o  traballo  para  os  alumnos/as  con  altas
capacidades.

-1-2-3-4-5-

8.- Utilízanse adecuadamente as tecnologías da información e comunicación na aula. -1-2-3-4-5-

Valora globalmente este apartado. -1-2-3-4-5-

Observacións e propostas de mellora:

9.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 
CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

A avaliación inicial levarase a cabo durante o mes de setembro e terá como finalidade facilitar os coñecementos previos do alumnado nas diversas áreas e 

competencias coa finalidade de axustar a resposta educativa ás necesidades ou dificultades que aparecesen.

Para levala a cabo partirase dos mínimos esixibles do curso anterior, quinto de primaria neste caso. Os procedementos variarán en cada unha das áreas.

→ Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas: a través do análise de producións tanto orais como escritas.

→ Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza: a través de intercambios orais co alumnado, empregando a entrevista como instrumento de avaliación.

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
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A atención á diversidade supón un concepto amplo de acción educativa que intenta dar resposta ás dificultades de aprendizaxe, ás discapacidades sensoriais,

físicas, psíquicas e sociais, aos grupos de risco, ás minorías étnicas, ao alumnado superdotado, aos inmigrantes, ao alumnado con intereses especiais e a calquera

outra necesidade educativa diferenciada e especializada.

A diversidade é unha realidade facilmente observable, e a súa adecuada atención é un dos piares básicos no que se fundamenta o sistema educativo. Cada

alumno e cada alumna teñen unha ampla gama de necesidades educativas, debidas á presenza de múltiples factores persoais e sociais (xénero, idade, etapa de

desenvolvemento madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaxe, expectativas, procedencia socioeconómica e cultural, orixe étnica, etc.), que deben ser

satisfeitas. En consecuencia, todo centro ten que estar en condicións de:

1.º Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna.

2.º Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia.

3.º Adoptar una metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade.

4.º  Partir  dunha avaliación inicial  do alumnado en cada núcleo de aprendizaxe que permita detectar  os seus coñecementos previos,  para facilitar a

significatividade dos novos contidos que se deben aprender.

Como consecuencia da obrigatoriedade do ensino, xorde a escola comprensiva, que ofrece un mesmo currículo básico para todos os alumnos e todas as alumnas

e minimiza as súas diferenzas a través do principio de igualdade de oportunidades, co fin de compensar así as desigualdades sociais. Ademais, suscítase como

proporcionar unha resposta educativa axeitada a un colectivo de estudantes con necesidades de formación moi diversas, escolarizados dentro dun mesmo centro

educativo e cun currículo, en parte, común.

A nosa proposta trata de promover a escola comprensiva mediante as seguintes estratexias:

1.ª Adoptar organizacións flexibles dentro da aula, con respecto polos principios básicos da organización e do funcionamento dos grupos, practicando

estratexias inter e intragrupais, para potenciar o traballo con grupos heteroxéneos de alumnos e alumnas.

2.ª Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se poida manter unha escola na que teñan cabida todos, sexan cales fosen as súas

necesidades educativas ou intereses persoais específicos.

3.ª Levar á práctica un programa de orientación e acción titorial no centro.
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Por conseguinte, a nosa programación de Educación Primaria suxire:

1.º Facilitar, consolidar e desenvolver a socialización do alumnado, o que significa ensinarlle a aprender a convivir e a comportarse adecuadamente en

grupo, a ser solidario, a cooperar e a respectar as normas; para isto, imponse a posta en práctica das teorías de grupo e de dinámica de grupo, aplicando

os modelos, as estratexias e os estilos máis adecuados en cada caso.

2.º  Realizar  adaptacións curriculares encamiñadas a dar resposta aos distintos estilos de aprendizaxe ou dificultades transitorias do alumnado (non

significativas) e para aqueles casos nos que as diferenzas e as dificultades de aprendizaxe son máis permanentes ou graves (significativas).

3.º Planificar e desenvolver un programa coherente de orientación e acción titorial que facilite a resposta educativa ás súas necesidades específicas,

permanentes ou transitorias.

O profesorado utilizará os seguintes recursos como medidas de reforzo e de atención ao alumnado con necesidade de apoio educativo:

1. Fichas de reforzo de cada unidade.

2. Fichas de comprensión lectora.

3. Fichas de ampliación de cada unidade.

11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO

A actual lexislación educativa, máis concretamente o decreto do curriculo de primaria para Galicia, establece no seu artigo 11 a importancia de traballar diferentes 

contidos que se consideran transversais pola súa importancia. Son aspectos que se deberán traballar dende todas as áreas de coñecemento. Estes elementos 

transversais son os seguintes:

EL
E
M
E
N
T
O
S

Comprensión lectora
Expresión oral e escrita
Comunicación audiovisual
Tecnoloxías da información e a comunicación
Emprendemento
Educación cívica e constitucional
Calidade, equidade e inclusión educativa
Igualdade entre homes y mulleres, prevención violencia xénero, igualdade de trato, e non discriminación
Resolución pacífica conflitos, liberdade, xustiza,igualdade, pluralismo, paz, dereitos humanos
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T
R
A
N
S
V

Prevención violencia xénero, terrorismo, racismo, homofobia, holocausto xudeo
Discriminación sexista, por orientación sexual
Desenvolvemento sostible e medio ambiente
Riscos de explotación e abuso sexual
Riscos derivados do mal uso das TICs
Protección ante urxencias e catástrofes
Espíritu emprendedor
Seguridade vial
Práctica de deporte e exercicio (vida activa e saudable)

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Durante o curso 2021/2022 as actividades complementarias  e extraescolares quedan suspendidas debido á situación sanitaria  COVID-19.

As distintas conmemoración recollidas no candelario escolar realizaranse a nivel de aula.

Quedan abertas aos cambios que poidan xurdir durante o curso con respecto á situación sanitaria.

A elección das actividades complementarias e extraescolares valorarase segundo a súa adecuación ao currículo e sobre centros de interese que xurdan durante o 

curso.

Con respecto ás actividades complementarias, reflexionaremos sobre catro cuestións ao fin de mellorar a proposta nos vindeiros cursos:

1. Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?

2. Como resultaron as actividades?

3. Cales gustaron máis?

4. Que propostas de mellora podemos sinalar.

13.- APLICACIÓN DOS PLANS E PROXECTOS DE CENTRO
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Proxecto de educación dixital:  ao estares inmersos neste curso no proxecto E-Dixgal,  dende o quinto curso de primaria traballarase partindo do Proxecto

Educativo do centro e do Proxecto de Educación dixital.

Contribución ao plan TIC:  o uso das TIC queda suficientemente xustificado pola súa prescrición en todas as disposicións legais, senón por consideralas como elemento

imprescindible nos tempos en que vivimos. Empregaremos as TIC como fonte de información para obter recursos, pero tamén como contido tecnolóxico en si mesmo. Fomentaremos

un uso crítico e seguro das tecnoloxías, potenciando a creatividade e o seu uso como recurso inestimable no noso desenvolvemento como persoas que viven na era tecnolóxica.

Contribución ao plan de convivencia: en quinto de primaria os valores positivos para unha boa convivencia son esencias, polo que traballaremos dende a aula o

respecto polos demais así como a resolución pacífica de conflitos será un dos obxectivos primordiais deste curso.

Contribución ao proxecto lector: toda a lexislación educativa actual establece como primordial o fomento da lectura e do hábito lector. Dende o quinto curso de

educación primaria traballaremos a prol deste obxectivo, tanto en lingua castelá como en lingua galega. Traballaranse na aula diferentes tipoloxías de textos e en

diferentes soportes, fomentando que o alumnado escolla as súas propias lecturas.

- Os titores/as acordamos adicarlle, todos os días un tempo á lectura grupal e individual.

- Un día a semana traballamos a ortografía a través da lectura.

- Participaremos  en todas as actividades e achegas que se reciban desde a biblioteca do centro  e o equipo de dinamización.

-Así mesmo, contemplamos  a posibilidade de facer dúas lecturas obrigatorias de dous libros, un en galego e outro en castelá.

Contribución ao proxecto lingüístico: o proxecto lingüístico establece as actuacións do centro referidas aos aspectos que contempla o Decreto 79/2010, do 20

de maio, para o plurilingüisimo no ensino non universitario de Galicia. O Proxecto lingüístico recolle as linguas a empregar nas distintas áreas do currículo.

Promoción de estilos de vida saudable:  dende todas as áreas, pero especialmente dende a área de Ciencias da Natureza, traballaranse os hábitos de vida

saudables relacionados coa alimentación, o exercicio físico e a saúde postural.

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN 
COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA
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A progrmación didáctica é un elemento imprescindible para o bo desenvolvemento da vida na aula,  aporta estabilidade e un plan a seguir  para acadar os

obxectivos propostos. Sen embargo, a realidade dentro das aulas varía constantemente e polo tanto este debe ser un documento flexible que se revise e adapte ás

necesidades que xurdan.

Así pois, a revisión da programación realizarase en catro ocasións durante o curso académico, unha por trimestre e outra ao finalizar o curso. Os Mestres/as de

quinto curso reunirémonos na metade de cada trimestre para comprobar cales son os resultados académicos que estamos a obter e valoraremos a necesidade de

modificar ou adaptar a programación. Ao finalizar do ano académico revisaremos os resultados dos tres trimestres e estableceremos as directrices para a súa

mellora nos vindeiros cursos.

Avaliaremos esta programación de forma individual a través dos indicadores de logro presentados no punto número 8.

ANEXO I - RELACIÓN DOS ELEMENTOS CURRICULARES

Currículo de Lingua Castelá en 5º
Nive

l
Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

5º LC a,c,e LC-B1.1-Estratexias e normas
para o intercambio 
comunicativo: participación; 
exposición clara; escoita; 
respecto á quenda de palabra;
entoación adecuada; respecto
polos sentimentos, 
experiencias, ideas, opinións 

LC-B1.1-Participar en situacións 
de comunicación, dirixidas ou 
espontáneas, respectando as 
normas da comunicación: quenda 
de palabra, escoita atenta e 
incorporación ás intervencións dos
e das demais.

5º-LCB1.1.1-Emprega a lingua oral e axusta os 
rexistros lingüísticos ao grao de formalidade dos 
contextos nos que produce o seu discurso: 
debates, exposicións planificadas, conversas. 
[CCL CAA CSC]

5º-LCB1.1.2-Expresa ideas, pensamentos, 
opinións, sentimentos e emocións con claridade. 
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e coñecementos dos e das 
demais.

[CCL CAA]

5º-LCB1.1.3-Aplica as normas 
sociocomunicativas: escoita activa, espera de 
quendas, participación respectuosa, adecuación 
á intervención da persoa interlocutora e normas 
básicas de cortesía. [CCL CAA CSC]

5º LC e LC-B1.2-Comprensión e 
expresión de mensaxes 
verbais e non verbais.

LC-B1.2-Recoñecer a información 
verbal e non verbal dos discursos 
orais e integrala nas producións 
propias.

5º-LCB1.2.1-Emprega recursos lingüísticos e non
lingüísticos para comunicarse nas interaccións 
orais, recoñecendo o valor complementario e 
modificador destes. [CCL]

5º-LCB1.2.2-Exprésase cunha pronunciación e 
unha dicción correctas: articulación, ritmo, 
entoación e volume axeitados. [CCL]

5º-LCB1.2.3-Interpreta de forma global o sentido 
de elementos básicos do texto (léxico e 
locucións). [CCL]

5º LC a,b,e LC-B1.3-Participación en 
situacións de comunicación, 
espontáneas e dirixidas, 
utilizando un discurso 
ordenado e coherente.

LC-B1.3-Expresarse de forma oral 
para satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situacións con vocabulario 
axeitado e estrutura coherente.

5º-LCB1.3.1-Expresa as súas propias ideas 
comprensiblemente, substituíndo elementos 
básicos do modelo dado. [CCL]

5º-LCB1.3.2-Participa activamente e con 
coherencia na secuencia das súas ideas en 
diversas situacións de comunicación: - diálogos -
exposicións orais seguindo modelos e guiadas, 
con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da 
información e comunicación. [CCL CD CAA CSC 
CSIEE]

5º-LCB1.3.3-Participa activamente nas tarefas de
aula, cooperando en situación de aprendizaxe 
compartida. [CCL CAA CSC CSIEE]

5º LC e LC-B1.4-Dedución das 
palabras polo contexto. 

LC-B1.4-Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras a partir do 

5º-LCB1.4.1-Utiliza o vocabulario axeitado a súa 
idade para expresarse con progresiva precisión 
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Interese pola ampliación do 
vocabulario. Creación de 
redes semánticas sinxelas.

seu contexto de uso nos diferentes contextos de comunicación. [CCL]

5º-LCB1.4.2-Diferencia polo contexto o 
significado de correspondencias fonema-grafía 
idénticas. [CCL]

5º LC b,e LC-B1.5-Comprensión global 
e específica de textos orais de
diversa tipoloxía: atendendo á 
forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa 
intención comunicativa 
(informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos).

LC-B1.5-Recoñecer o tema e as 
ideas principais dos textos orais, e 
identificar ideas ou valores non 
explícitos accesibles á súa idade.

5º-LCB1.5.1-Comprende de forma global a 
información xeral de textos orais de uso habitual, 
do ámbito escolar e social, identifica o tema e 
selecciona as ideas principais [CCL CAA]

5º-LCB1.5.2-Recoñece a tipoloxía de textos orais 
atendendo á forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). [CCL CAA]

5º-LCB1.5.3-Responde preguntas 
correspondentes á comprensión interpretativa. 
[CCL]

5º-LCB1.5.4-Utiliza a información recollida para 
levar a cabo diversas actividades en situación de 
aprendizaxe individual ou colectivo. [CCL CAA 
CSC CSIEE]

5º LC b,e LC-B1.6-Reprodución de 
textos adecuados ao nivel que
estimulen o seu interese.

LC-B1.6-Memorizar e reproducir 
textos axeitados á súa idade, seus 
gustos e intereses, utilizando con 
creatividade as distintas 
estratexias de comunicación 
oral.de comunicación oral.

5º-LCB1.6.1-Reproduce de memoria breves 
textos literarios ou non literarios e propios, 
axeitados aos seus gustos e intereses.. [CCL 
CAA CCEC]

5º LC b,e LC-B1.7-Produción de textos 
orais segundo a súa tipoloxía 
segundo os diferentes 
formatos e intencións 
comunicativas.

LC-B1.7-Producir textos orais 
breves e sinxelos adecuados ao 
nivel dos xéneros máis habituais 
imitando modelos: atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, 
narrativos, dialogados, expositivos 
e argumentativos) e a súa 

5º-LCB1.7.1-Elabora comprensiblemente textos 
orais do ámbito escolar e social e de diferente 
tipoloxía, seguindo unha secuencia lineal, 
adecuados ao nivel e imitando modelos [CCL 
CAA CSIEE]

5º-LCB1.7.2-Organiza e planifica o discurso 
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intención comunicativa 
(informativos, literarios, 
prescritivos e persuasivos).

axeitándose aos diferentes modos 
discursivos(narrar, expoñer, describir, informarse,
dialogar) [CCL CAA CSIEE]

5º LC a,b,e LC-B1.8-Estratexias para 
utilizar a linguaxe oral como 
instrumento de comunicación 
e aprendizaxe: escoitar, 
recoller datos, preguntar. 
Participación en enquisas e 
entrevistas. Comentario oral e 
xuízo persoal.

LC-B1.8-Utilizar de xeito efectivo a
linguaxe oral: escoitar, recoller 
datos, preguntar e repreguntar, 
participar nas enquisas e 
entrevistas e expresar oralmente 
con claridade o propio xuízo 
persoal, de acordo á súa idade.

5º-LCB1.8.1-Emprega de xeito efectivo a linguaxe
oral para comunicarse e aprender: escoita activa,
recollida de datos, pregunta e repregunta, para 
obter información e verificar a comprensión. [CCL
CAA CSC CSIEE]

5º-LCB1.8.2-Participa en enquisas e entrevistas, 
asegurándose mediante preguntas adecuadas, 
da comprensión propia e por parte da persoa 
interlocutora. [CCL CAA CSC CSIEE]

5º-LCB1.8.3-Participa en debates explicando as 
súas opinións e ideas, emitindo xuízos persoais 
fundamentados sobre os temas e coa 
profundidade propia da súa idade. [CCL CAA 
CSC CSIEE]

5º LC b,d,e LC-B1.8-Estratexias para 
utilizar a linguaxe oral como 
instrumento de comunicación 
e aprendizaxe: escoitar, 
recoller datos, preguntar. 
Participación en enquisas e 
entrevistas. Comentario oral e 
xuízo persoal.

LC-B1.9-Valorar os medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaxe e de 
acceso a informacións e 
experiencias de outras persoas.

5º-LCB1.9.1-Resume entrevistas, noticias e 
debates infantís procedentes da radio, televisión 
e da internet. [CCL CD CAA CSC]

5º-LCB1.9.2-Transforma en noticias feitos cotiás 
próximos á súa realidade, imitando modelos. 
[CCL CSC]

5º-LCB1.9.3-Realiza entrevistas e reportaxes 
sobre temas de interese, seguindo modelos. 
[CCL CAA CSIEE]

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

5º LC e LC-B2.1-Lectura en silencio e 
voz alta de distintos tipos de 
texto.

LC-B2.1-Ler, en voz alta e en 
silencio, diferentes textos, con 
fluidez e entoación adecuada.

5º-LCB2.1.1-Le en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados á súa idade con velocidade, 
fluidez e entoación adecuada. [CCL]
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5º-LCB2.1.2-Lee en silencio coa velocidade 
adecuada textos de diferente complexidade. 
[CCL]

5º-LCB2.1.3-Comprende información global e 
específica en textos de diferente tipoloxía do 
ámbito escolar e social: [CCL CAA]

5º-LCB2.1.4-Resume textos lidos de diferente 
tipoloxía e adecuados a súa idade, reflectindo a 
estrutura e destacando as ideas principais. [CCL 
CAA]

5º LC e LC-B2.2-Utilización de 
estratexias para a 
comprensión lectora de textos:
consideración do título e das 
ilustracións. Identificación de 
palabras clave. Capítulos. 
Relectura. Anticipación de 
hipótese de significado e 
comprobación. 
Recoñecemento básico da 
tipoloxía textual.

LC-B2.2-Utilizar as estratexias de 
control do proceso lector 
(anticipación do significado, 
formulación de hipóteses, uso do 
dicionario, relectura).

5º-LCB2.2.1-Utiliza o título e as ilustracións para 
activar coñecementos previos sobre o tema, 
axudándose deles para acceder máis 
doadamente ao contido dun texto. [CCL CAA]

5º-LCB2.2.3-Identifica as palabras clave dun 
texto. [CCL CAA]

5º-LCB2.2.4-Formula hipóteses sobre o contido 
do texto a partir do título e das ilustracións e 
esquemas que o acompañan. [CCL CAA]

5º-LCB2.2.5-Relaciona a información contida nos 
gráficos e ilustracións e a relaciona coa 
información que aparece no texto [CCL CMCT 
CAA]

5º-LCB2.2.6-Interpreta mapas conceptuais 
sinxelos. [CCL CAA]

5º LC b,e LC-B2.3-Lectura habitual de 
diferentes textos como fonte 
de información, de deleite e 
de diversión.
LC-B2.4-Selección de libros 
segundo o gusto persoal.
LC-B2.5-Lectura dos libros 

LC-B2.3-Ler por propia iniciativa e 
con diferentes finalidades textos 
de tipoloxía diversa.

5º-LCB2.3.1-Programa de xeito autónomo un 
tempo semanal para ler diferentes textos. [CCL 
CAA CSIEE]

5º-LCB2.3.2-Le voluntariamente en función dos 
seus gustos e finalidade persoal. [CCL CAA 
CSIEE]
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establecidos no Plan lector.

5º LC b,e,i LC-B2.6-Uso da biblioteca 
para a procura de información 
e utilización da mesma como 
fonte de aprendizaxe, 
información e lecer.
LC-B2.7-Lecturas dos libros 
establecidos no Plan lector.

LC-B2.4-Utilizar diferentes fontes e
soportes para seleccionar e 
recoller información, ampliar 
coñecementos e aplicalos en 
traballos persoais.

5º-LCB2.4.1-Consulta na biblioteca diferentes 
fontes bibliográficas e textos de soporte 
informático para obter información para realizar 
traballos individuais ou en grupo. [CCL CD CAA]

5º-LCB2.4.2-Localiza na biblioteca de aula e 
centro lecturas axeitadas ao seu gusto persoal e 
intereses, aplicando as normas básicas de 
funcionamento da mesma. [CCL CD CAA CSIEE]

5º-LCB2.4.3-Identifica o argumento de lecturas 
realizadas dando conta dalgunhas referencias 
bibliográficas: autor ou autora, xénero. [CCL CAA
CSIEE]

5º-LCB2.4.4-Selecciona lecturas con criterio 
persoal e manifesta a súa opinión sobre os textos
lidos. [CCL CAA CSIEE]

5º LC a,b,e LC-B2.8-Iniciación á creación 
da biblioteca persoal.

LC-B2.5-Mostra interese por 
manter unha biblioteca propia.

5º-LCB2.5.1-Coida, conserva e organiza os seus 
libros. [CCL]

5º LC a,b LC-B2.9-Identificación e 
valoración crítica das 
mensaxes e valores 
transmitidos polo texto.

LC-B2.6-Identificar a estrutura 
organizativa de diferentes textos 
lidos, centrándose na 
interpretación da súa intención e 
significado.

5º-LCB2.6.1-Identifica a intención comunicativa 
de textos xornalísticos e publicitarios. Diferenza 
entre información e publicidade. [CCL CAA]

5º-LCB2.6.2-Interpreta a linguaxe figurada, en 
textos publicitarios. [CCL CSC]

5º LC e,i LC-B2.10-Utilización guiada 
das Tecnoloxías da 
Información e Comunicación 
para a procura e tratamento 
guiado da información.

LC-B2.7-Utilizar as Tecnoloxías da
Información e Comunicación para 
a procura e tratamento guiado da 
información.

5º-LCB2.7.1-Utiliza as Tecnoloxías da 
Información e Comunicación para a procura e 
tratamento guiado da información. [CCL CD CAA]

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir
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5º LC e,i LC-B3.1-Produción de textos 
para comunicar 
coñecementos, experiencias e
necesidades
LC-B3.2-Cohesión do texto: 
mantemento do tempo verbal, 
puntuación,concordancia e 
substitucións básicas.
LC-B3.3-Coherencia nas 
secuencias de ideas e feitos e
no mantemento do tema.
LC-B3.4-Aplicación das 
normas ortográficas. 
Acentuación

LC-B3.1-Producir textos segundo 
un modelo con diferentes 
intencións comunicativas, con 
coherencia, aplicando as regras 
ortográficas e coidando a 
caligrafía, a orde e a presentación.

5º-LCB3.1.1-Escribe, en diferentes soportes, 
textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito 
social e escolar, atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos): diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, contos, folletos informativos
e literarios, narracións, textos científicos, 
anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, 
instrucións, normas... [CCL CD CAA]

5º-LCB3.1.2-Escribe textos organizando as ideas 
con cohesión básica e respectando as normas 
gramaticais e ortográficas. [CCL CAA]

5º-LCB3.1.3-Escribe, de forma creativa, 
diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe 
ás características do xénero. [CCL CCA CSIEE]

5º-LCB3.1.4-Elabora un informe seguindo un 
guión establecido que supoña a procura, 
selección e organización da información de textos
de carácter científico, xeográfico ou histórico. 
[CCL CD CAA CSIEE CCEC]

5º-LCB3.1.5-Presenta un informe, utilizando 
soporte papel e informático, sobre situacións 
sinxelas, recollendo información de diferentes 
fontes (directas, libros, Internet), seguindo un 
plan de traballo e expresando conclusións. [CCL 
CD CAA CSIEE]

5º-LCB3.1.6-Presenta os seus textos con 
caligrafía clara e limpeza. [CCL CAA]

5º LC b,e LC-B3.5-Valoración da propia 
produción escrita, así como da
produción escrita dos seus 
compañeiros.

LC-B3.2-Valorar a súa propia 
produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus 
compañeiros.

5º-LCB3.2.1-Valora a súa propia produción 
escrita, así como a produción escrita dos seus 
compañeiros. [CCL CSC]
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5º LC b,e,i LC-B3.6-Normas e estratexias
para a produción de textos: 
planificación (función, 
destinatario, xeración de 
ideas, estrutura...)
LC-B3.7-Textualización en 
frases con secuencia lineal.
LC-B3.8-Revisión e mellora do
texto.
LC-B3.9-Realización de 
ditados, interpretando 
previamente o seu contido.

LC-B3.3-Aplicar todas as fases do 
proceso de escritura na produción 
de textos escritos de distinta 
índole: planificación, 
textualización, revisión e 
reescritura, utilizando esquemas e 
mapas conceptuais, aplicando 
estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus 
textos con claridade, precisión e 
corrección e avaliando, coa axuda 
de guías, as producións propias e 
alleas.

5º-LCB3.3.1-Aplica correctamente os signos de 
puntuación, as regras de acentuación e 
ortográficas propias do nivel nos seus textos 
escritos. [CCL]

5º-LCB3.3.2-Reproduce textos ditados, logo de 
identificar o sentido global e a información 
específica neles. [CCL]

5º-LCB3.3.3-Emprega, de xeito guiado e 
seguindo modelos, estratexias de planificación, 
procura e selección da información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guións, borradores e mapas 
conceptuais. [CCL CD CAA CSIEE]

5º-LCB3.3.4-Redacta o texto e revísao para 
melloralo, utilizando borradores que amosan: a 
xeración e selección de ideas, a revisión 
ortográfica e da secuencia coherente do escrito. 
[CCL CAA CSIEE]

5º-LCB3.3.5-Amosa na evolución dos seus 
escritos interese e esforzo por escribir 
correctamente de forma persoal. [CCL CAA 
CSIEE]

5º LC e LC-B3.10-Uso autónomo do 
dicionario, incorporando a súa
consulta aos seus hábitos de 
escritura.

LC-B3.4-Utilizar de xeito autónomo
o dicionario.

5º-LCB3.4.1-Utiliza habitualmente o dicionario,en 
diferentes soportes, no proceso de escritura. 
[CCL CAA]

5º LC b,e,h,i LC-B3.11-Creación de textos 
utilizando a linguaxe verbal e 
non verbal con intención 
informativa: carteis 
publicitarios. Anuncios. Cómic.

LC-B3.5-Elaborar proxectos 
individuais ou colectivos sobre 
diferentes temas do área.

5º-LCB3.5.1-Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados e organizados procedentes de 
diferentes textos (libros de consulta, xornais, 
revistas etc.) [CCL CAA]

5º-LCB3.5.2-Elabora con creatividade textos do 
seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, 
cómics, carteis facendo ilustracións e buscando 
imaxes dixitais para facilitar a súa comprensión 
ou mellorar a súa presentación. [CCL CD CAA 
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CSIEE]

5º LC a,d,e LC-B3.12-Uso da linguaxe 
non discriminatoria e 
respectuosa coas diferenzas.

LC-B3.6-Favorecer a través da 
linguaxe a formación dun 
pensamento crítico que impida 
discriminacións e prexuízos.

5º-LCB3.6.1-Expresa, por escrito, utilizando de 
xeito habitual, unha linguaxe non sexista e 
respectuosa coas diferenzas. [CCL CSC]

5º LC b,e,i LC-B3.13-Utilización guiada 
das Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación
de modo eficiente e 
responsable para presentar as
súas producións.

LC-B3.7-Utilizar as Tecnoloxías da
Información e a Comunicación de 
modo eficiente e responsable para 
presentar as súas producións.

5º-LCB3.7.1-Usa con axuda Internet e as 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación 
para escribir, presentar e ilustrar os textos, 
buscar información, crear táboas e gráficas [CCL 
CD CAA]

5º LC e LC-B3.14-. Produción de 
textos segundo Plan de 
escritura do centro

LC-B3.8-Escribir os textos 
establecidos no plan de escritura.

5º-LCB3.8.1-Produce os textos establecidos no 
plan de escritura axeitados á súa idade e nivel. 
[CCL CAA]

Bloque 4: Coñecemento da língua

5º LC e LC-B4.1-A palabra.
LC-B4.2-Recoñecemento das 
distintas clases de palabras e 
explicación reflexiva do seu 
uso en situacións concretas 
de comunicación (nome, 
verbo, adxectivo, preposición, 
adverbio, pronomes, artigos). 
Características e uso de cada 
clase de palabra.
LC-B4.3-Conxugación dos 
verbos regulares e irregulares 
máis frecuentes.

LC-B4.1-Aplicar os coñecementos 
básicos sobre a estrutura da 
lingua, a gramática (categorías 
gramaticais), o vocabulario 
(formación e significado das 
palabras e campos semánticos), 
así coma as regras de ortografía 
para favorecer unha comunicación 
máis eficaz.

5º-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, enlazar ou relacionar palabras. [CCL]

5º-LCB4.1.2-Utiliza con corrección os tempos 
simples e compostos nas formas persoais e non 
persoais do modo indicativo e subxuntivo de 
todos os verbos ao producir textos orais e 
escritos. [CCL]

5º-LCB4.1.3-Diferenza familias de palabras. 
[CCL]

5º LC e LC-B4.2-Recoñecemento das 
distintas clases de palabras e 
explicación reflexiva do seu 
uso en situacións concretas 

LC-B4.2-Desenvolver as destrezas
e competencias lingüísticas a 
través do uso da lingua.

5º-LCB4.2.1-Coñece, recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, polisémicos, homófonos, frases feitas 
na súa expresión oral e escrita. [CCL]
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de comunicación (nome, 
verbo, adxectivo, preposición, 
adverbio, pronomes, artigos). 
Características e uso de cada 
clase de palabra.
LC-B4.4-Vocabulario. Frases 
feitas. Formación de 
substantivos, adxectivos e 
verbos. Recursos derivativos: 
prefixos e sufixos na 
formación de nomes, 
adxectivos e verbos.
LC-B4.5-Recoñecemento e 
observación reflexiva dos 
constituíntes oracionais: a 
oración simple, suxeito e 
predicado.
LC-B4.6-Recoñecemento e 
uso dalgúns conectores 
textuais básicos.

5º-LCB4.2.2-Recoñece palabras compostas, 
prefixos e sufixos e crea palabras derivadas. 
[CCL]

5º-LCB4.2.3-Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de palabras nun texto. [CCL]

5º-LCB4.2.4-Utiliza diversos conectores básicos 
entre oracións nos textos orais e escritos. [CCL]

5º-LCB4.2.5-Recoñece a oración simple en textos
sinxelos e distingue suxeito e predicado. [CCL]

5º LC e LC-B4.7-Uso eficaz do 
dicionario para ampliación de 
vocabulario e como consulta 
ortográfica e gramatical.

LC-B4.3-Sistematizar a adquisición
de vocabulario a través dos textos.

5º-LCB4.3.1-Coñece a estrutura do dicionario e 
úsao, en diferentes soportes para buscar o 
significado de calquera palabra (derivados, 
sinónimos etc.). [CCL CAA]

5º-LCB4.3.2-Selecciona a acepción correcta 
segundo o contexto de entre as varias que lle 
ofrece o dicionario. [CCL CAA]

5º-LCB4.3.3-Utiliza as normas ortográficas 
axeitadas ao nivel e aplícaas nas súas 
producións escritas. [CCL]

5º LC e LC-B4.8-Clases de nomes: 
comúns, propios, individuais, 
colectivos, concretos e 
abstractos.
LC-B4.9-Ortografía: utilización
das regras básicas de 
ortografía. Regras de 

LC-B4.4-Desenvolver estratexias 
para mellorar a comprensión oral e
escrita a través do coñecemento 
da lingua.

5º-LCB4.4.1-Sinala as características que definen
ás diferentes clases de palabras e nomes: 
clasificación e uso para construír un discurso 
sinxelo nos diferentes tipos de producións. [CCL]

5º-LCB4.4.2-Utiliza correctamente as normas de 
concordancia de xénero e número na expresión 
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acentuación. Signos de 
puntuación.
LC-B4.10-As relacións 
gramaticais Recoñecemento e
explicación reflexiva das 
relacións que se establecen 
entre o substantivo e o resto 
dos compoñentes do grupo 
nominal.

oral e escrita. [CCL]

5º-LCB4.4.3-Aplica as normas de acentuación e 
clasifica as palabras dun texto. [CCL]

5º-LCB4.4.4-Utiliza os signos de puntuación nas 
súas producións escritas. [CCL]

5º-LCB4.4.5-Aplica as normas do uso da til nos 
textos de elaboración propia. [CCL]

5º-LCB4.4.6-Utiliza unha sintaxe básica nas 
producións escritas propias. [CCL]

5º LC e,i LC-B4.11-Utilización de 
material multimedia educativo 
e outros recursos didácticos 
ao seu alcance e propios da 
súa idade.

LC-B4.5-Utilizar programas 
educativos dixitais para realizar 
tarefas e avanzar na aprendizaxe.

5º-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. [CCL CD CAA]

5º LC d,e,o LC-B4.12-As variedades da 
lingua.
LC-B4.13-Coñecemento xeral 
de realidade plurilingüe de 
España e a súa valoración 
como fonte de 
enriquecemento persoal e 
como unha mostra da riqueza 
do noso patrimonio histórico e 
cultural.

LC-B4.6-Valorar a variedade 
lingüística de España e do español
como fonte de enriquecemento 
cultural. Mostrar respecto tanto 
cara ás linguas e dialectos que se 
falan en España, como cara ao 
español de América.

5º-LCB4.6.1-Valora a variedade lingüística de 
España e o español de América. [CCL CSC]

5º LC d,e,o LC-B4.14-Identificación de 
similitudes e diferenzas entre 
as linguas que coñece para 
mellorar na súa aprendizaxe e
lograr unha competencia 
comunicativa integrada.

LC-B4.7-Comparar aspectos 
básicos das linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe 
e lograr unha competencia 
integrada.

5º-LCB4.7.1-Compara aspectos (gráficos, 
sintácticos e léxicos) das linguas que coñece. 
[CCL CSC]

Bloque 5: Educación Literaria

5º LC e LC-B5.1-Valoración dos textos LC-B5.1-Valorar os textos literarios 5º-LCB5.1.1-Valora e recoñece as características
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literarios como vehículo de 
comunicación e como fonte de
coñecemento doutros 
mundos, tempos e culturas e 
como gozo persoal.

e utilizar a lectura como fonte de 
lecer e información e consideralos 
como un medio de aprendizaxe e 
enriquecemento persoal.

fundamentais de textos literarios narrativos, 
poéticos e dramáticos. [CCL CCEC]

5º LC e LC-B5.2-Lectura guiada de 
textos narrativos de tradición 
oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas
e literatura actual.
LC-B5.3-Lectura comentada 
de poemas, relatos e obras 
teatrais.
LC-B5.4-Identificación de 
recursos literarios.
LC-B5.5-Distinción entre conto
e lenda. Coñecemento de 
lendas españolas e doutros 
países.

LC-B5.2-Integrar a lectura 
expresiva, a comprensión e 
interpretación de textos literarios 
narrativos, líricos e dramáticos na 
práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos básicos
da linguaxe literaria e diferenciar 
as principais convencións formais 
dos xéneros.

5º-LCB5.2.1-Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura actual. 
[CCL CCEC]

5º-LCB5.2.2-Interpreta a linguaxe figurada, en 
textos literarios. [CCL CAA]

5º LC e LC-B5.4-Identificación de 
recursos literarios.

LC-B5.3-Coñecer e valorar os 
recursos literarios da tradición oral:
poemas, cancións, contos, refráns,
adiviñas.

5º-LCB5.3.1-Distingue algúns recursos retóricos 
e métricos básicos propios dos poemas. [CCL 
CCEC]

5º-LCB5.3.2-Utiliza comparacións, metáforas, 
aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 
literarios. [CCL CCEC]

5º LC b,e LC-B5.6-Creación de textos 
literarios en prosa ou en 
verso, valorando o sentido 
estético e a creatividade: 
contos, poemas, adiviñas, 
cancións, e teatro.

LC-B5.4-Producir a partir de 
modelos dados textos literarios en 
prosa ou en verso, con sentido 
estético e creatividade: contos, 
poemas, adiviñas, cancións, e 
fragmentos teatrais.

5º-LCB5.4.1-Crea sinxelos textos literarios 
(contos, poemas, cancións e sinxelas obras 
teatrais) a partir de pautas ou modelos dados. 
[CCL CAA CSIEE CCEC]

5º LC a,b,e LC-B5.7-Comprensión, 
memorización e recitado de 
poemas co ritmo, entoación e 
dicción adecuados.

LC-B5.5-Participar con interese en 
dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade ou de 
produción propia.

5º-LCB5.5.1-Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos literarios 
axeitados á súa idade ou de produción propia. 
[CCL CAA CSC CCEC]
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5º-LCB5.5.2-Memoriza e reproduce textos orais 
adecuados á súa idade: contos, poemas, 
cancións. [CCL CAA CCEC]

5º LC e,j LC-B5.8-Dramatización e 
lectura dramatizada de textos 
literarios.

LC-B5.6-Participar con interese en 
dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade.

5º-LCB5.6.1-Realiza dramatizacións 
individualmente e en grupo de textos literarios 
axeitados á súa idade. [CCL CAA CCEC]

5º LC b,e,o LC-B5.9-Valoración da 
literatura en calquera lingua 
(maioritaria, minoritaria ou 
minorizada) como vehículo de 
comunicación e como recurso 
de gozo persoal.

LC-B5.7-Valorar a literatura en 
calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de 
comunicación e como recurso de 
gozo persoal

5º-LCB5.7.1-Valora a literatura en calquera 
lingua, especialmente en lingua galega, como 
vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal. [CCL CSC CCEC]

Currículo de Ciencias Socias en 5º
Nive

l
Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Contidos comúns

5º CS a,b,d,e,h,i CS-B1.1-Iniciación ao 
coñecemento científico, toma 
de conciencia das súas fases 
e a súa aplicación nas 
Ciencias sociais. Proposta de 
traballo que xurda dun 
problema, acontecemento ou 
inquedanza e que supoña un 
proceso de investigación e 
acción que garanta 
participación activa do 
alumnado e facilite o proceso 
de autorregulación de 
aprendizaxes.
CS-B1.2-Busca e selección de
información empregando as 

CS-B1.1-Realizar un traballo de 
investigación que supoña a busca, 
selección e organización de 
información sobre fenómenos 
previamente delimitados, a 
realización dun produto, a 
documentación do proceso e a 
comunicación do resultados.

5º-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. [CAA CD 
CMCT CCL]

5º-CSB1.1.2-Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e tarefas, 
ten iniciativa na toma de decisións e asume 
responsabilidades. [CSIEE CAA]

5º-CSB1.1.3-Realiza as tarefas encomendadas e 
presenta os traballos de maneira ordenada, clara 
e limpa. [CCL CAA]
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TIC e outras fontes (directas e
indirectas), organización, 
análise, documentación do 
proceso (mediante uso do 
cartafoles) e comunicación 
das conclusións.
CS-B1.3-Planificación e 
xestión de proxectos co fin de 
acadar obxectivos. Iniciativa 
emprendedora.

5º CS a,b,c,d CS-B1.4-Emprego de técnicas
de estudo individual e de 
estratexias de traballo 
cooperativo. Valoración do 
esforzo e coidado do material.
CS-B1.5-Participación activa e
construtiva na vida social, uso 
das normas de convivencia.
CS-B1.6-A cooperación e o 
diálogo como valores 
democráticos e recursos 
básicos na resolución pacífica 
de conflitos.

CS-B1.2-Empregar estratexias de 
traballo cooperativo, adoitar un 
comportamento de respecto e 
tolerancia ante as diferentes ideas 
e achegas alleas nos diálogos e 
debates, valorando o esforzo e 
amosando actitudes de 
cooperación, participación e 
respecto cara aos demais.

5º-CSB1.2.1-Participa en actividades individuais 
e de grupo, e emprega estratexias de traballo 
cooperativo valorando o esforzo e o coidado do 
material. [CSC CAA]

5º-CSB1.2.2-Adopta un comportamento 
responsable, construtivo e solidario, respectando 
diferentes ideas e achegas nos debates e 
recoñecendo a cooperación e o diálogo como 
principios básicos do funcionamento democrático.
[CSC CAA]

5º CS b,e,h,i,o CS-B1.7-Utilización da 
terminoloxía propia da área. 
Organización de ficheiros 
temáticos de termos propios 
da área.
CS-B1.8-Fomento de 
Técnicas de animación á 
lectura de textos de 
divulgación das Ciencias 
sociais (de carácter social, 
xeográfico e histórico). A 
prensa escrita e dixital como 
fonte de información.
CS-B1.9-Utilización e lectura 
de diferentes linguaxes 
textuais e gráficos.

CS-B1.3-Coñecer e utilizar as 
palabras claves e conceptos 
necesarios para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias 
sociais, así como comprender 
diferentes linguaxes recollidos en 
textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico.

5º-CSB1.3.1-Emprega de maneira axeitada o 
vocabulario adquirido para ser capaz de ler, 
escribir e falar sobre Ciencias sociais. [CCL CAA 
CMCT CSC]

5º-CSB1.3.2-Expón oralmente de forma clara e 
ordenada, contidos relacionados coa área, que 
manifesten a comprensión de textos orais e /ou 
escritos de carácter xeográfico, social e histórico. 
[CCL CMCT CSC CAA]

5º-CSB1.3.3-Analiza informacións relacionadas 
coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, 
esquemas, resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación. [CCL CD CMCT 
CSC]
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Bloque 2: O mundo que nos rodea

5º CS h,e CS-B2.1-O Universo: galaxia, 
estrela, planeta, satélite, 
asteroide e cometa.

CS-B2.1-Explicar como é e de que
forma se orixinou o Universo e os 
seus principais compoñentes.

5º-CSB2.1.1-Describe como é e de que forma se 
orixinou o Universo e explica os seus principais 
compoñentes identificando galaxia, estrela, 
planeta, satélite, asteroide e cometa. [CMCT 
CCL]

5º CS h,e CS-B2.2-O sistema Sslar: o 
Sol e os planetas.

CS-B2.2-Describir as 
características principais do 
Sistema Solar identificando 
diferentes tipos de astros e as 
súas características.

5º-CSB2.2.1-Describe as características, 
compoñentes do Sistema Solar, localizando o Sol
no centro do mesmo e os planetas segundo a 
súa proximidade. [CMCT CCL]

5º CS h,e,g CS-B2.3-O planeta Terra e a 
Lúa. Características.
CS-B2.4-Movementos 
terrestres e as súas 
consecuencias: as estacións 
do ano, día e noite, fusos 
horarios.
CS-B2.5-A translación da Lúa:
as fases lunares. Eclipses e 
mareas.

CS-B2.3-Localizar o planeta Terra 
e a Lúa no sistema solar, 
explicando as súas características,
movementos, consecuencias e 
calcular os fusos horarios.

5º-CSB2.3.1-Define e representa o movemento 
de translación terrestre, o eixe do xiro e os polos 
xeográficos, asocia as estacións do ano ao seu 
efecto combinado e calcula os fusos horarios. 
[CMCT CCL CAA]

5º-CSB2.3.2-Explica o día e a noite como 
consecuencia da rotación terrestre e como 
unidades para medir o tempo. [CMCT CCL CAA]

5º-CSB2.3.3-Define a translación da Lúa 
identificando e nomeando as fases lunares. 
[CMCT CCL]

5º CS h,g,e,i CS-B2.6-Cartografía. Planos, 
mapas e planisferios. Mapas 
temáticos.
CS-B2.7-Escalas e signos 
convencionais dun mapa.
CS-B2.8-Orientación no 
espazo: técnicas, 
instrumentos e estratexias. 
Elaboración dun itinerario coa 
axuda de ferramentas dixitais.

CS-B2.4-Describir correctamente 
planos e mapas, incluíndo os 
planisferios, interpretando a súa 
escala e signos convencionais.

5º-CSB2.4.1-Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de mapas, define que é a escala nun mapa 
e emprega e interpreta os signos convencionais 
máis usuais que poden aparecer nel. [CMCT 
CAA]
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5º CS h,g,h,o CS-B2.9-O clima e factores 
climáticos.

CS-B2.5-Identificar os elementos 
que inflúen no clima, explicando 
como actúan nel e adquirindo unha
idea básica de clima e dos factores
determinan o clima en España.

5º-CSB2.5.1-Define clima, nomea os seus 
elementos e identifica os factores que determinan
en España. [CMCT CCL]

5º CS e,g,h,o CS-B2.10-As grandes zonas 
climáticas do planeta.
CS-B2.11-Tipos de climas de 
España e as súas zonas de 
influencia. O clima en Galicia.

CS-B2.6-Recoñecer as zonas 
climáticas mundiais e os tipos de 
clima de España identificando 
algunhas das súas características 
básicas.

5º-CSB2.6.1-Explica que é unha zona climática, 
nomeando as tres zonas climáticas do planeta e 
describindo as súas características principais. 
[CMCT CCL]

5º-CSB2.6.2-Describe e sinala nun mapa os tipos
de climas de España, e as zonas ás que afecta 
cada un, interpretando e analizando climogramas
de distintos territorios de España e 
relacionándoos co clima ao que pertence. [CMCT
CAA CCL]

5º CS h,i,o CS-B2.12-A paisaxe: 
elementos que a forman, tipos
de paisaxes.
CS-B2.13-Características das 
principais paisaxes de 
España.

CS-B2.7-Explicar que é unha 
paisaxe, identificar os principais 
elementos que a compoñen e as 
características das principais 
paisaxes de España

5º-CSB2.7.1-Define paisaxe, identifica os seus 
elementos e explica as características das 
principais paisaxes de España valorando a súa 
diversidade. [CCL CSC CAA]

5º CS e,h,i,o CS-B2.14-A diversidade 
xeográfica das paisaxes de 
España: relevo e hidrografía.
CS-B2.15-O relevo e a rede 
hidrográfica de Galicia. 
Utilización de sistemas de 
información xeográfica.

CS-B2.8-Describir as 
características do relevo de 
España e a súa rede hidrográfica, 
localizándoos nun mapa.

5º-CSB2.8.1-Localiza nun mapa as principais 
unidades de relevo en España e as súas 
vertentes hidrográficas. [CMCT]

5º-CSB2.8.2-Sitúa nun mapa os mares, océanos 
e os grandes ríos de España. [CMCT]

5º CS a,b,h CS-B2.16-A intervención 
humana no medio. Estudo de 
campo das consecuencias da 
intervención humana na 
contorna.
CS-B2.17-A contaminación e 
o cambio climático.
CS-B2.18-Desenvolvemento 
sostible e consumo 

CS-B2.9-Explicar a importancia da 
intervención humana no medio e 
favorecer o desenvolvemento 
sostible.

5º-CSB2.9.1-Explica a importancia do coidado do
medio, así como as consecuencias da acción 
humana neste. [CSC CCL]

5º-CSB2.9.2-Favorece o desenvolvemento 
sostible e o consumo responsable. [CSC CAA]
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responsable.

Bloque 3: Vivir en sociedade

5º CS a,d,h CS-B3.1-A Constitución de 
1978.
CS-B3.2-Dereitos e deberes 
dos cidadáns e cidadás.

CS-B3.1-Explicar a importancia 
que ten a Constitución para o 
funcionamento do Estado español,
así como os dereitos, deberes e 
liberdades recollidos nesta.

5º-CSB3.1.1-Identifica, respecta e valora os 
principios democráticos máis importantes 
establecidos na Constitución e explica a 
importancia que a Constitución ten para o 
funcionamento do Estado español. [CSC CCL]

5º CS a,d,h CS-B3.3-Forma de goberno: a
monarquía parlamentaria.
CS-B3.4-As principais 
institucións políticas e as súas
funcións. Elaboración de 
organigramas.

CS-B3.2-Identificar as institucións 
políticas que se derivan da 
Constitución. Funcións e 
organización.

5º-CSB3.2.1-Identifica as principais institucións 
do Estado español e describe as súas funcións e 
a súa organización. [CSC CCL]

5º-CSB3.2.2-Identifica e comprende a división de 
poderes do Estado e cales son as atribucións 
recollidas na Constitución para cada un deles. 
[CSC CCL]

5º CS a,d,h CS-B3.5-Entidades territoriais 
e órganos de goberno. As 
comunidades autónomas, as 
cidades autónomas e as 
provincias.

CS-B3.3-Describir a organización 
territorial do Estado español así 
como os órganos de goberno.

5º-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, así
como as súas provincias. [CSC CCL]

5º CS a,d,h,o CS-B3.6-Manifestacións 
culturais e lingüísticas de 
España.

CS-B3.4-Valorar a diversidade 
cultural, social, política e lingüística
do Estado español respectando as
diferenzas.

5º-CSB3.4.1-Valora, partindo da realidade do 
estado español, a diversidade cultural, social, 
política e lingüística nun mesmo territorio como 
fonte de enriquecemento cultural. [CSC CCL]

5º CS d,g,h,i CS-B3.7-Demografía e 
poboación. Variables 
demográficas.
CS-B3.8-Conceptos 
demográficos: poboación 
absoluta, densidade de 
poboación, distribución 
espacial, crecemento natural e

CS-B3.5-Comprender e interpreta 
os principais conceptos 
demográficos e os factores 
xeográficos, sociais, económicos 
ou culturais que inciden nos datos 
de poboación.

5º-CSB3.5.1-Define demografía e poboación, 
comprende os principais conceptos demográficos
e os principais factores que afectan á de 
poboación. [CMCT CCL CSC]

5º-CSB3.5.2-Interpreta unha pirámide de 
poboación e outros gráficos usados no estudo da 
poboación. [CMCT CAA]
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crecemento real da 
poboación.
CS-B3.9-Representación 
gráfica de datos 
demográficos.

5º CS d,g,h,o CS-B3.10-Poboación de 
Galicia e España: distribución 
e evolución. Representación 
gráfica dalgúns datos 
demográficos de Galicia 
obtidos en fontes estatísticas: 
INE.

CS-B3.6-Distinguir os principais 
trazos da poboación española 
explicando a súa evolución e a súa
distribución demográfica e 
representándoa graficamente.

5º-CSB3.6.1-Describe os principais rasgos da 
poboación española. [CCL CSC]

5º-CSB3.6.2-Explica o proceso da evolución da 
poboación en España e describe a incidencia que
tiveron nesta, factores como a esperanza de vida 
ou a natalidade. [CCL CSC]

5º-CSB3.6.3-Describe os factores que 
condicionan a distribución da poboación 
española. [CCL CSC]

5º-CSB3.6.4-Sitúa nun mapa os maiores núcleos 
de poboación en España e as zonas máis 
densamente poboadas. [CSC]

5º CS a,d,h,o CS-B3.11-Os movementos 
migratorios: éxodo rural, a 
emigración a Europa, a 
chegada de inmigrantes ao 
noso país.
CS-B3.12-Problemas actuais 
da poboación española. 
Estudo de casos e debates.

CS-B3.7-Describir os movementos
migratorios da poboación galega e 
de España explicando o éxodo 
rural, a emigración a Europa, e a 
chegada de emigrantes ao noso 
país e identificar os problemas 
actuais da poboación española.

5º-CSB3.7.1-Explica o éxodo rural, a emigración 
a Europa, e a chegada de inmigrantes ao noso 
país [CSC CCL]

5º-CSB3.7.2-Identifica e describe os principais 
problemas actuais da poboación española: 
migracións, envellecemento, etc. [CSC CCL]

5º CS h CS-B3.13-As actividades 
produtivas: recursos naturais 
e materias primas.
CS-B3.14-Produtos 
elaborados. Artesanía e 
Industria. Formas de 
produción.

CS-B3.8-Explicar as diferenzas 
entre materias primas e os 
produtos elaborados, identificando 
as actividades que se realizan 
para obtelos.

5º-CSB3.8.1-Identifica e define materias primas e
produto elaborado e os asocia coas actividades 
nas que se obteñen. [CSC CCL]

5º-CSB3.8.2-Describe ordenadamente o proceso 
de obtención dun produto ata a súa venda e 
identifica os sectores aos que pertencen. [CCL 
CSC CMCT]
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5º CS h,o CS-B3.15-As actividades 
económicas e os sectores 
produtivos de España.

CS-B3.9-Identificar as actividades 
que pertencen a cada un dos 
sectores económicos, describir as 
características destes 
recoñecendo as principais 
actividades económicas de 
España

5º-CSB3.9.1-Identifica os tres sectores de 
actividades económicas e clasifica distintas 
actividades no grupo ao que pertencen. [CSC 
CMCT]

5º-CSB3.9.2-Explica as actividades relevantes 
dos sectores primario, secundario e terciario en 
España e as súas localizacións nos territorios 
correspondentes. [CCL CSC]

Bloque 4: As pegadas do tempo

5º CS b,o,h CS-B4.1-O tempo histórico. A 
Idade Media e a Idade 
Moderna: duración e datación 
dos feitos históricos 
significativos que as acoutan.

CS-B4.1-Explicar as 
características de cada tempo 
histórico estudado e certos 
acontecementos desas épocas 
que determinaron cambios 
fundamentais no rumbo da 
historia.

5º-CSB4.1.1-Identifica a idea de idade da historia 
e data a Idade Media e Moderna, asociándoas 
aos feitos que marcan os seus inicios e finais. 
[CSC CMCT CCL CCEC]

5º CS b,h,i CS-B4.2-As fontes históricas e
a súa clasificación: fontes 
primarias e secundarias. 
Elaboración dun traballo 
comparativo entre tipos de 
fontes históricas.

CS-B4.2-Coñecer a importancia 
das fontes históricas para o estudo
da historia, diferenciando entre 
fontes primarias e secundarias.

5º-CSB4.2.1-Coñece algunhas fontes da historia 
representativas de cada unha das idades da 
historia, facendo fincapé na Idade 
Contemporánea. [CSC CMCT CAA CCEC]

5º CS g,h,i CS-B4.3-Técnicas para 
localizar no tempo e no 
espazo feitos do pasado: os 
mapas históricos e as liñas do
tempo.

CS-B4.3-Utiliza as nocións básicas
de sucesión, duración e 
simultaneidade para ordenar 
temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos 
relevantes.

5º-CSB4.3.1-Usa diferentes técnicas para 
localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, 
percibindo a duración, a simultaneidade e as 
relacións entre os acontecementos. [CSC CMCT 
CAA CCEC]

5º CS b,d,h,o CS-B4.4-A península ibérica 
na Idade Media.
CS-B4.5-Al-Andalus e os 
reinos cristianos
CS-B4.6-O Camiño de 
Santiago. O Románico. O 
Gótico. Proposta de 
realización dunha 

CS-B4.4-Identificar e localizar no 
tempo e no espazo os procesos e 
e acontecementos históricos, 
políticos, sociais e culturais máis 
relevantes da historia de España 
para adquirir unha perspectiva 
global da súa evolución.

5º-CSB4.4.1-Sitúa nunha liña do tempo as etapas
históricas máis importantes da Idade Media e 
Idade Moderna en España. [CMCT CSC CCEC]

5º-CSB4.4.2-Identifica e localiza no tempo e no 
espazo os feitos fundamentais da historia 
medieval e moderna de España, describindo as 
principais características de cada unha delas 
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investigación e exposición 
sobre o Camiño de Santiago.
CS-B4.7-España e Galicia na 
Idade Moderna.
CS-B4.8-A época dos grandes
descubrimentos.
CS-B4.9-A monarquía dos 
Austrias e os Borbóns.
CS-B4.10-A arte na Idade 
Moderna: Renacemento e 
Barroco.

[CMCT CSC CCEC CCL]

5º-CSB4.4.3-Explica aspectos relacionados coa 
forma de vida e organización social de España 
das distintas épocas históricas estudadas [CSC 
CCEC CAA]

5º-CSB4.4.4-Describe en orde cronolóxica os 
principais movementos artísticos e culturais da 
Idade Media e da Idade Moderna en España 
citando aos seus representantes máis 
significativos. [CMCT CSC CCEC]

5º-CSB4.4.5-Identifica as características 
distintivas das culturas que conviviron nos reinos 
peninsulares durante a Idade Media describindo 
a evolución política e os distintos modelos 
sociais. [CCEC CSC CCL]

5º-CSB4.4.6-Explica as características da Idade 
Moderna e certos acontecementos que 
determinaron cambios fundamentais no rumbo da
historia neste período de tempo (Monarquía dos 
Austrias, s. XVI-XVII. Os Borbóns, s. XVIII). [CSC
CCL CCEC]

5º CS d,h,o CS-B4.11-Noso patrimonio 
histórico e cultural.

CS-B4.5-Desenvolver a 
curiosidade por coñecer as formas 
da vida humana no pasado, 
valorando a importancia que teñen
os restos para o coñecemento e 
estudo da historia e como 
patrimonio cultural que hai que 
coidar e legar.

5º-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. [CSC CCEC]

5º CS d,h,o CS-B4.12-Museos, sitios e 
monumentos históricos como 
espazos de aprendizaxe e 
gozo. Elaboración dunha guía 
dun museo próximo.

CS-B4.6-Valorar a importancia dos
museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos onde se 
ensina e aprende, amosando unha
actitude de respecto á súa 
contorna e á súa cultura, 
apreciando a herdanza cultural.

5º-CSB4.6.1-Aprecia a herdanza cultural a escala
local e nacional como a riqueza compartida que 
hai que coñecer, preservar e coidar. [CSC CCEC]
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Currículo de Lingua Galega en 5º
Nive

l
Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar

5º LG a,e LG-B1.1-Comprensión de 
textos orais procedentes da 
radio, da televisión ou da 
internet, con especial 
incidencia na noticia, na 
entrevista, na reportaxe 
infantil e nos debates de 
actualidade, para obter 
información xeral sobre feitos 
e acontecementos que 
resulten significativos e 
distinguindo, de maneira xeral,
información de opinión e 
elaboración dun resumo.

LG-B1.1-Comprender textos orais 
sinxelos procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, 
identificando os aspectos xerais 
máis relevantes así como as 
intencións, valores e opinións 
explícitos.

5º-LG-B1.1.1-Comprende as ideas principais dun 
texto oral sinxelo, procedentes da radio, da 
televisión ou de internet, identifica o tema e 
elabora un resumo. [CCL CAA]

5º-LGB1.1.2-Comprende o significado literal e 
inferencial dun texto oral sinxelo, distinguindo, de 
maneira xeral, información de opinión. [CCL 
CSC]

5º LG b,d,e,f LG-B1.2-Valoración dos 
medios de comunicación 
social como instrumento de 
aprendizaxe.
LG-B1.3-Uso de documentos 
audiovisuais como medio de 
obter, identificar, seleccionar, 
clasificar, con progresiva 
autonomía informacións 
relevantes para aprender.

LG-B1.2-Valorar e utilizar os 
documentos audiovisuais dos 
medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe.

5º-LGB1.2.1-Accede a documentos audiovisuais 
e dixitais, para obter, seleccionar e clasificar, con 
certa autonomía, a información relevante e 
necesaria para realizar traballos ou completar 
información, valorando os medios de 
comunicación como instrumento de aprendizaxe. 
[CCL CD CAA CSC]

5º-LGB1.2.2-Elabora textos orais sinxelos 
imitando modelos de calquera medio de 
comunicación. [CCL CD CAA CSIEE]

5º LG a,b,c,e,o LG-B1.4-Interpretación 
elemental en textos orais da 
retranca, da ironía e de 
dobres sentidos.

LG-B1.3-Interpretar correctamente 
a retranca, a ironía e os dobres 
sentidos, en situacións de 
comunicación nas que estes 

5º-LGB1.3.1-Interpreta en producións orais a 
retranca, a ironía e os dobres sentidos. [CCL]
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resulten bastante evidentes.
5º LG a,b,c,e,o LG-B1.5-Comprensión e 

produción de textos orais 
breves para aprender e para 
informarse, tanto os creados 
con finalidade didáctica como 
os de uso cotián, de carácter 
informal (conversas entre 
iguais e no equipo de traballo)
e dun maior grao de 
formalización (exposicións da 
clase, entrevistas ou debates).

LG-B1.4-Comprender e producir 
textos orais propios do uso cotián 
ou do ámbito académico.

5º-LGB1.4.1-Participa axeitadamente nunha 
conversa entre iguais, comprendendo o que di o 
interlocutor e intervindo coas propostas propias. 
[CCL CAA CSC CSEIEE]

5º-LGB1.4.2-Sigue unha exposición da clase e 
extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas.
[CCL CAA]

5º-LGB1.4.3-Iníciase na elaboración de pequenas
exposicións orais na aula adecuando o discurso 
ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, 
describir e expoñer), utilizando o dicionario se é 
preciso. [CCL CSIEE CAA]

5º-LGB1.4.4-Participa activamente no traballo en 
grupo, así como nos debates. [CCL CSIEE CAA]

5º-LGB1.4.5-Identifica o grao de formalidade da 
situación de comunicación e axusta a este a súa 
produción. [CCL]

5º LG a,c,e LG-B1.6-Actitude de escoita 
adecuada ante situacións 
comunicativas (tolerancia ás 
opinións, escoita atenta, 
respecto das de quen fala sen
interrupcións inadecuadas)

LG-B1.5-Manter unha actitude de 
escoita activa, respectando as 
opinións dos e das demais

5º-LGB1.5.1-Atende ás intervencións dos e das 
demais en actos de fala orais, sen interromper 
[CCL CSC]

5º-LGB1.5.2-Respecta as opinións dos e das 
demais [CCL CSC]

5º LG a,c,d,e LG-B1.7-Participación e 
cooperación nas situacións 
comunicativas de relación 
social especialmente as 
destinadas a favorecer a 
convivencia (debates, 
exposicións curtas, conversas,
expresións espontáneas, 
asembleas, narracións orais, 
entrevistas) con valoración e 

LG-B1.6-Participar nas diversas 
situacións de intercambio oral que 
se producen na aula amosando 
valoración e respecto polas 
normas que rexen a interacción 
oral.

5º-LGB1.6.1-Respecta as quendas de palabra 
nos intercambios orais. [CCL CSC CAA]

5º-LGB1.6.2-Respecta as opinións das persoas 
participantes nos intercambios orais e é 
consciente da posibilidade de empregar a lingua 
galega en calquera intercambio oral dentro da 
escola ou fóra dela. [CCL CSC CCEC]

5º-LGB1.6.3-Emprega unha postura e 
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respecto das normas que 
rexen a interacción oral 
(quendas de palabra, roles 
diversos no intercambio, 
respecto ás opinións das 
demais persoas, ton de voz, 
posturas e xestos adecuados).

xestualidade adaptada ao discurso, para 
reforzalo e facilitar a súa comprensión. [CCL CSC
CCEC]

5º-LGB1.6.4-Exprésase cunha pronuncia e 
dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e 
volume. [CCL CSC CCEC]

5º-LGB1.6.5-Participa na conversa formulando e 
contestando preguntas. [CCL CSC CCEC CAA]

5º LG a,b,e LG-B1.8-Uso de estratexias 
elementais para comprender e
facer comprender as 
mensaxes orais: fluidez, 
claridade, orde, léxico 
apropiado, pronuncia correcta,
ton de voz, entoación, 
xestualidade, incorporación 
das intervencións das demais 
persoas e formulación de 
preguntas coherentes.

LG-B1.7-Amosar interese por 
expresarse en público 
coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións 
innecesarias e usando nexos 
adecuados.

5º-LGB1.7.1-Planifica e elabora un discurso oral 
coherente, sen contradicións nin repeticións 
innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado 
á súa idade. [CCL CAA]

5º-LGB1.7.2-Elabora un discurso oral cohesivo, 
utilizando nexos básicos adecuados. [CCL]

5º-LGB1.7.3-Emprega o rexistro lingüístico 
(formal ou informal) adecuado a cada contexto. 
[CCL CSC]

5º-LGB1.7.4-Amosa un discurso oral fluído, claro,
cunha pronuncia e entoación axeitada e propia 
da lingua galega. [CCL CCEC]

5º LG b,e,i LG-B1.9-Produción de textos 
orais sinxelos propios dos 
medios de comunicación 
social mediante simulación 
para ofrecer e compartir 
información.

LG-B1.8-Elaborar textos orais 
sinxelos propios dos medios de 
comunicación.

5º-LGB1.8.1-Elabora textos sinxelos propios dos 
medios de comunicación. [CCL CD CAA CSIEE 
CSC]

5º LG d,e LG-B1.10-Utilización de 
estratexias para potenciar a 
expresividade das mensaxes 
orais (miradas e posturas 
corporais).

LG-B1.9-Reforzar a eficacia 
comunicativa das súas mensaxes 
orais, coa utilización de elementos 
propios da linguaxe non verbal

5º-LGB1.9.1-Utiliza a expresividade corporal: 
miradas e postura corporal para reforzar o 
sentido das súas producións orais. [CCL CCEC 
CSC CAA]
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5º LG b,d,e LG-B1.11-Actitude de 
cooperación e de respecto en 
situacións de aprendizaxe 
compartida.

LG-B1.10-Amosar respecto e 
cooperación nas situacións de 
aprendizaxe en grupo.

5º-LGB1.10.1-Amosa respecto ás ideas dos e 
das demais e contribúe ao traballo en grupo. 
[CCL CAA CSIEE]

5º LG e,o LG-B1.12-Interese por 
expresarse oralmente coa 
pronuncia e coa entoación 
adecuadas.

LG-B1.11-Interesarse por amosar 
unha pronuncia e entoación 
adecuadas.

5º-LGB1.11.1-Interésase por expresarse 
oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a
cada acto comunicativo. [CCL CAA CCEC 
CSIEE]

5º LG a,d,e,o LG-B1.13-Uso, de maneira 
xeral, dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa 
coas diferenzas.

LG-B1.12-Usar, de maneira xeral, 
unha linguaxe non discriminatoria 
e respectuosa coas diferenzas.

5º-LGB1.12.1-Usa, de maneira xeral, unha 
linguaxe non sexista. [CCL CSC]

5º-LGB1.12.2-Usa, de maneira xeral, unha 
linguaxe respectuosa coas diferenzas. [CCL 
CSC]

5º LG a,d,e,o LG-B1.14-Recoñecemento e 
valoración, de maneira global, 
das diferenzas dialectais orais
da lingua galega, como 
elemento enriquecedor da 
lingua.

LG-B1.13-Recoñecer, de maneira 
global, e valorar as diferenzas 
dialectais orais da lingua galega.

5º-LGB1.13.1-Recoñece textos orais sinxelos 
pertencentes a diferentes variedades dialectais 
moi evidentes da lingua galega. [CCL CCEC]

5º-LGB1.13.2-Valora as diferenzas dialectais 
orais da lingua galega como un símbolo de 
riqueza lingüística e cultural e o estándar como 
variante unificadora. [CCL CSC CCEC]

5º LG a,d,e,o LG-B1.15-Identificación da 
lingua galega con calquera 
contexto de uso oral da lingua:
en diferentes ámbitos 
profesionais (sanidade, 
educación, medios de 
comunicación...) e en 
conversas con persoas 
coñecidas ou descoñecidas.

LG-B1.14-Identificar a lingua 
galega con calquera contexto de 
uso oral.

5º-LGB1.14.1-Identifica a lingua galega oral con 
calquera contexto profesional: sanidade, 
educación, medios de comunicación... [CCL 
CCEC]

5º-LGB1.14.2-Recoñece a validez da lingua 
galega para conversas con persoas coñecidas ou
descoñecidas. [CCL CCEC CSC]

Bloque 2: Comunicación escrita: ler
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5º LG b,e,i.j,o LG-B2.1-Comprensión da 
información relevante en 
textos das situacións cotiás de
relación social: 
correspondencia, normas, 
programas de actividades, 
convocatorias.
LG-B2.2-Comprensión de 
textos sinxelos procedentes 
dos medios de comunicación 
social (incluídas webs infantís 
e xuvenís) con especial 
incidencia na noticia e na 
entrevista para obter 
información xeral, localizando 
informacións destacadas
LG-B2.3-Comprensión de 
textos sinxelos do ámbito 
escolar en soporte papel ou 
dixital para aprender e para 
informarse, tanto os 
producidos con finalidade 
didáctica como os de uso 
social (folletos informativos ou
publicitarios, prensa, 
programas, fragmentos 
literarios).

LG-B2.1-Comprender, buscar, 
localizar e seleccionar información 
explícita en textos escritos de 
soportes variados (webs infantís, 
libros, carteis) e iniciar a 
realización de inferencias para 
determinar intencións e dobres 
sentidos bastante evidentes.

5º-LGB2.1.1-Comprende a información relevante 
de textos procedentes dos medios de 
comunicación social ou propios de situacións 
cotiás. [CCL CD CSC]

5º-LGB2.1.2-Identifica as ideas principais e 
secundarias dun texto (narrativo, descritivo e 
expositivo). [CCL]

5º-LGB2.1.3-Busca, localiza e selecciona 
información concreta dun texto sinxelo, 
deducindo o significado de palabras e expresións
polo contexto. [CCL CAA CSIEE]

5º-LGB2.1.4-Interpreta, personificacións, 
hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos. 
[CCL CAA CSIEE]

5º-LGB2.1.5-Identifica a estrutura dun texto e 
recoñece algúns mecanismos de cohesión 
(repeticións, sinónimos, anáforas). [CCL]

5º-LGB2.1.6-Identifica o punto de vista do autor 
ou autora e diferencia, de maneira xeral, 
información, opinión e publicidade de carácter 
bastante evidente. [CCL CAA]

5º-LGB2.1.7-Emprega o dicionario para resolver 
as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. 
[CCL CAA CSIEE]

5º-LGB2.1.8-Fai unha lectura rápida, selectiva ou 
integral en función das necesidades de cada 
momento. [CCL CAA CSIEE]

5º LG b,e LG-B2.4-Integración de 
coñecementos e de 
informacións procedentes de 
diferentes soportes para 
aprender, identificando e 
interpretando, con especial 

LG-B2.2-Interpretar e comprender,
de maneira xeral, a información 
procedente de gráficos, esquemas 
sinxelos e ilustracións 
redundantes.

5º-LGB2.2.1-Interpreta e comprende, de maneira 
xeral, a información de gráficos, esquemas 
sinxelos e ilustracións redundantes, 
relacionándoa co contido do texto que acompaña.
[CCL CAA CSC CSIEE CMCT]
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atención os datos que se 
transmiten mediante gráficos, 
esquemas e ilustracións.

5º LG b,e LG-B2.5-Subliñado, 
esquematización e resumo da 
información relevante dun 
texto sinxelo.

LG-B2.3-Realizar o subliñado das 
ideas principais dun texto sinxelo, 
e esquematizar e resumir o seu 
contido.

5º-LGB2.3.1-Realiza o subliñado das ideas 
principais dun texto sinxelo. [CCL CAA]

5º-LGB2.3.2-Esquematiza as ideas dun texto 
sinxelo, indicando as ideas principais e 
secundarias. [CCL CAA]

5º-LGB2.3.3-Realiza o resumo dun texto sinxelo. 
[CCL CAA]

5º LG b,e LG-B2.6-Uso de certas 
estratexias de control do 
proceso lector (anticipación, 
formulación de hipóteses, 
relectura...).

LG-B2.4-Utilizar certas estratexias 
para mellorar a lectura.

5º-LGB2.4.1-Deduce o posible contido dun texto 
sinxelo antes de lelo, axudándose do título e as 
ilustracións. [CCL CAA CSIEE]

5º-LGB2.4.2-Relé un texto e marca as palabras 
clave para acadar a comprensión integral, cando 
é preciso. [CCL CAA CSIEE]

5º LG b,e,i LG-B2.7-Uso dirixido das 
tecnoloxías da información e 
da comunicación para a 
localización, selección, 
interpretación e organización 
da información.

LG-B2.5-Utilizar as tecnoloxías da 
información para tratar a 
información nun texto sinxelo.

5º-LGB2.5.1-Utiliza as tecnoloxías da información
para localizar e seleccionar a información nun 
texto sinxelo adecuado á súa idade. [CCL CD 
CAA]

5º-LGB2.5.2-Utiliza as tecnoloxías da información
para organizar a información dun texto sinxelo 
adecuado á súa idade. [CCL CD]

5º-LGB2.5.3-Utiliza dicionarios dixitais para 
interpretar a información dun texto. [CCL CAA CD
CSIEE]

5º LG b,e,o LG-B2.8-Realización de 
diferentes tipos de lectura: de 
investigación, de aprendizaxe,
de gozo persoal, de resolución

LG-B2.6-Realizar diferentes tipos 
de lectura.

5º-LGB2.6.1-Realiza diferentes tipos de lectura 
en función de cada texto: de investigación, de 
aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de
problemas. [CCL CSIEE CAA]
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de problemas.

5º LG a,b,e LG-B2.9-Lectura expresiva de 
textos literarios e non 
literarios, de diferente tipoloxía
textual.
LG-B2.10-Dramatización e 
lectura dramatizada de textos 
literarios e non literarios.

LG-B2.7-Ler expresivamente 
textos de diversa tipoloxía 
(dramatizando cando é preciso) 
con fluidez e precisión, atendendo 
á dicción, entoación, intensidade 
de voz, ritmo e velocidade, 
adecuados ás diversas situacións 
funcionais da lectura en voz alta 
(ler para que alguén goce 
escoitando, ler para dar a coñecer 
un texto descoñecido, ler para 
compartir información que se 
acaba de localizar) facendo 
participar a audiencia da súa 
interpretación.

5º-LGB2.7.1-Descodifica con precisión e rapidez 
as palabras. [CCL CAA]

5º-LGB2.7.2-Le textos en voz alta con fluidez e 
precisión. [CCL]

5º-LGB2.7.3-Le textos en voz alta con ritmo, 
velocidade e ton da voz adecuados. [CCL]

5º-LGB2.7.4-Le en voz alta adaptándose ao 
interese do auditorio: gozar escoitando, obter 
nova información... [CCL CAA]

5º-LGB2.7.5-Fai lecturas dramatizadas de textos. 
[CCL CSC]

5º LG a,b,e,i LG-B2.11-Uso da biblioteca 
de aula e do centro, 
amosando certo coñecemento
da súa organización 
(catalogación, funcionamento)
e participación en actividades 
literarias e na elaboración de 
propostas.
LG-B2.12-Comezo no uso das
bibliotecas, incluíndo as 
virtuais, de xeito cada vez 
máis autónomo, para obter 
información e modelos para a 
produción escrita.

LG-B2.8-Usar as bibliotecas da 
aula e do centro, así como as 
virtuais, con certa autonomía, 
comprendendo como se organiza 
e colaborando no seu coidado e 
mellora.

5º-LGB2.8.1-Usa a biblioteca de aula con certa 
autonomía, para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora. [CCL CAA 
CSC]

5º-LGB2.8.2-Usa a biblioteca de centro con certa 
autonomía,para obter datos e informacións, e 
colabora no seu coidado e mellora. [CCL CAA 
CSC]

5º-LGB2.8.3-Usa as bibliotecas virtuais, para 
obter datos e informacións, con certa autonomía. 
[CCL CAA CD]

5º LG a,b,e LG-B2.13-Mantemento 
adecuado e ampliación da 
biblioteca persoal.

LG-B2.9-Ter interese por ter unha 
biblioteca propia, física ou virtual.

5º-LGB2.9.1-Amosa interese pola conservación e
organización dos seus libros físicos e/ou virtuais 
[CCL CAA CSC]

5º LG a,b,e LG-B2.14-Interese polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e como medio de

LG-B2.10-Amosar interese polos 
textos escritos como fonte de 
aprendizaxe e medio de 

5º-LGB2.10.1-Amosa interese pola lectura como 
fonte de aprendizaxe e medio de comunicación 
[CCL CAA CSC CCEC]
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comunicación de 
experiencias.

comunicación.

5º LG a,b,e,m LG-B2.15-Desenvolvemento 
da autonomía lectora, 
amosando capacidade de 
elección de temas e de textos 
e de expresión das 
preferencias persoais.

LG-B2.11-Amosar certa autonomía
lectora e capacidade de selección 
de textos do seu interese, así 
como ser quen de expresar 
preferencias.

5º-LGB2.11.1-Selecciona persoalmente as 
lecturas que desexa realizar e é quen de 
xustificalas en función dos seus gustos e 
necesidades. [CCL]

5º-LGB2.11.2-Expresa, de maneira sinxela, 
opinións e valoracións sobre as lecturas feitas. 
[CCL CSC CAA CSIEE]

5º LG a,d,e,o LG-B2.16-Análise de textos 
sinxelos escritos en diferentes
variedades, bastante 
evidentes, da lingua galega.

LG-B2.12-Analizar textos sinxelos 
escritos en diferentes variedades 
da lingua galega.

5º-LGB2.12.1-Identifica, de maneira global, as 
diferenzas lingüísticas, bastante evidentes, das 
variedades da lingua galega. [CCL CCEC]

5º-LGB2.12.2-Valora a variedade interna da 
lingua como símbolo de riqueza lingüística e 
cultural, así como o estándar como variante 
unificadora. [CCL CSC CCEC]

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

5º LG a.b,e LG-B3.1-Uso, de maneira 
xeral, das estratexias de 
planificación, de textualización
(formato, estrutura, ortografía 
e normas lingüísticas, 
puntuación, coherencia e 
cohesión...) e revisión como 
partes do proceso escritor

LG-B3.1-Usar, de maneira xeral, 
as estratexias de planificación, 
textualización e revisión do texto.

5º-LGB3.1.1-Planifica a elaboración do texto, 
antes de comezar a escribir, xerando ideas, 
seleccionando e estruturando a información, 
mediante notas, esquemas ou guións. [CCL 
CSIEE CAA]

5º-LGB3.1.2-Elabora o texto cunha estrutura 
definida, con coherencia e cohesionando, de 
maneira xeral, os enunciados. [CCL CSIEE CAA]

5º-LGB3.1.3-Utiliza os signos de puntuación 
(punto, coma, punto e coma, dous puntos, puntos
suspensivos, signos de exclamación e 
interrogación). [CCL CAA CSIEE]

5º-LGB3.1.4-Aplica, de maneira xeral, a norma 
lingüística: ortografía, acentuación, léxico, 
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morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe
non sexista. [CCL CSC CCEC]

5º-LGB3.1.5-Escribe e presenta textos propios 
elaborando borradores. [CCL CAA CSIEE]

5º-LGB3.1.6-Usa o dicionario durante a 
elaboración de textos. [CCL CAA CSIEE]

5º LG a,b,e,i,o LG-B3.2-Composición de 
textos propios de situacións 
cotiás de relación social 
(correspondencia, normas, 
notas, invitacións e mensaxes 
curtas) de acordo coas 
características propias destes 
xéneros.
LG-B3.3-Composición de 
textos de información e de 
opinión sinxelos, 
característicos dos medios de 
comunicación social, sobre 
feitos e acontecementos 
significativos, con especial 
incidencia na noticia, na 
entrevista e no comentario 
breve sobre libros ou música, 
en situacións reais ou 
simuladas.

LG-B3.2-Crear textos sinxelos de 
diferente tipoloxía que permitan 
narrar, describir, resumir, explicar 
e expoñer opinións, emocións e 
informacións relacionadas con 
situacións cotiás e aqueles que 
sexan característicos dos medios 
de comunicación.

5º-LGB3.2.1-Elabora, en diferentes soportes, 
textos propios da vida cotiá e académica, 
imitando modelos: cartas e correos electrónicos, 
mensaxes curtas, normas, notas e invitacións 
[CCL CAA CD]

5º-LGB3.2.2-Redacta textos xornalísticos 
(noticias, crónicas, reportaxes, entrevistas) e 
(anuncios e carteis), imitando modelos 
publicitarios moi sinxelos. [CCL CSC CCEC CAA]

5º-LGB3.2.3-Crea diferentes tipos de textos 
(narrativos, expositivos, descritivos ou 
argumentativos) seguindo un guión establecido e 
adaptando a linguaxe ás características de cada 
xénero. [CCL CAA]

5º-LGB3.2.4-Escribe textos coherentes e 
empregando algúns elementos básicos de 
cohesión, usando o rexistro adecuado. [CCL CSC
CCEC]

5º-LGB3.2.5-Resume o contido de textos sinxelos
propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou 
dos medios de comunicación. [CCL CSC CAA]

5º LG b,e LG-B3.4-Produción de textos 
relacionados co ámbito 
académico para obter, 
organizar e comunicar 
información (cuestionarios, 

LG-B3.3-Elaborar textos do ámbito
académico para obter, organizar e 
comunicar información.

5º-LGB3.3.1-Elabora textos escritos propios do 
ámbito académico (cuestionarios, resumos, 
descricións, explicacións...) para obter, organizar 
e comunicar información. [CCL CAA CSIEE]

    páxina 166



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

resumos, esquemas, 
descricións e explicacións).

5º LG b,e LG-B3.5-Redacción de textos 
breves e sinxelos: carteis 
publicitarios, anuncios, 
cómics, poemas, cancións e 
anécdotas.

LG-B3.4-Elaborar textos do ámbito
académico para obter, organizar e 
comunicar información.

5º-LGB3.4.1-Elabora textos sinxelos que 
combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis 
publicitarios, anuncios, cómic, contos, poemas, 
cancións e anécdotas. [CCL CSC CCEC CAA 
CSIEE]

5º-LGB3.4.2-Escribe textos sinxelos de carácter 
creativo. [CCL CAA CSIEE]

5º-LGB3.4.3-Aprecio polos usos creativos da 
linguaxe. [CCL CAA CSIEE]

5º LG b,d,e,i,j LG-B3.6-Uso das TIC, con 
certa autonomía, na busca de 
información, o tratamento dos 
textos e a realización de 
presentacións.

LG-B3.5-Usar as TIC, con certa 
autonomía, para a busca de 
información, tratamento dos textos 
e realización de presentacións.

5º-LGB3.5.1-Busca e selecciona información en 
diferentes fontes e soportes dixitais. [CCL CD 
CAA CSIEE]

5º-LGB3.5.2-Emprega procesadores de textos 
con certa autonomía. [CCL CD CAA CSIEE]

5º-LGB3.5.3-Utiliza, habitualmente, correctores 
de textos. [CCL CD CAA CSIEE]

5º-LGB3.5.4-Utiliza as TIC, con certa autonomía, 
para realizar presentacións elementais [CCL CD 
CSIEE]

5º LG b,e,i,j LG-B3.7-Utilización de 
elementos gráficos e 
paratextuais para facilitar a 
comprensión (ilustracións, 
gráficos, táboas e tipografía) e
ilustración creativa dos 
propios textos

LG-B3.6-Utilizar recursos gráficos 
e paratextuais que faciliten a 
comprensión dos textos e 
contribúan á súa ilustración 
creativa.

5º-LGB3.6.1-Usa recursos gráficos e paratextuais
para facilitar a comprensión dos textos e 
ilustralos de maneira creativa. [CCL CD CSIEE]

5º LG a,b,e,i LG-B3.8-Interese polo coidado
e a presentación dos textos 
escritos e respecto pola 

LG-B3.7-Coidar a presentación 
dos traballos escritos en calquera 
soporte e valorar a lingua escrita 

5º-LGB3.7.1-Coida a presentación dos textos 
seguindo as normas básicas de presentación 
establecidas: marxes, disposición no papel, 
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norma ortográfica
LG-B3.9-Valoración da 
escritura como instrumento de
relación social, de obtención e
de reelaboración da 
información e dos 
coñecementos.

como medio de comunicación. limpeza, calidade caligráfica, separación entre 
parágrafos, interliñado? en calquera soporte. 
[CCL CD CAA]

5º-LGB3.7.2-Valora a lingua escrita como medio 
de comunicación. [CCL CSC]

Bloque 4: Coñecemento da lingua

5º LG e LG-B4.1-Uso e identificación 
intuitiva da terminoloxía 
seguinte nas actividades de 
produción e interpretación: 
denominación dos textos 
traballados; clases de 
palabras, sílaba tónica e 
átona; enunciados: frase e 
oración; tipos de enunciado: 
declarativo, interrogativo, 
exclamativo, imperativo; 
enlaces: preposición; grupo de
palabras: núcleo e 
complementos; substantivos, 
artigos e pronomes, adxectivo;
tempo e modo verbal; persoa 
gramatical; modo imperativo e
infinitivo; complementos do 
nome e complementos do 
verbo: o suxeito.

LG-B4.1-Utilizar terminoloxía 
lingüística e gramatical básica, 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de 
textos, así como aplicar o seu 
coñecemento no uso da lingua.

5º-LGB4.1.1-Recoñece as diferentes categorías 
gramaticais pola súa función na lingua: 
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio,
verbo e preposición. [CCL CAA]

5º-LGB4.1.2-Conxuga e usa con corrección as 
formas verbais persoais e non persoais dos 
verbos. [CCL CAA]

5º-LGB4.1.3-Diferencia as sílabas que conforman
cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das 
átonas. [CCL CAA]

5º-LGB4.1.4-Identifica e clasifica os diferentes 
tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, 
exclamativo, imperativo. [CCL CAA]

5º-LGB4.1.5-Recoñece as oracións simples, 
comprende o seu significado, utiliza 
correctamente a concordancia de xénero e 
número e identifica o verbo e os seus 
complementos: o suxeito, así como os 
complementos do nome. [CCL CAA]

5º LG b,e LG-B4.2-Coñecemento xeral 
das normas ortográficas, 
apreciando o seu valor social 
e a necesidade de cinguirse a 
elas nos escritos.
LG-B4.3-Uso de 
procedementos de derivación,

LG-B4.2-Coñecer e aplicar, de 
forma xeral, as normas 
ortográficas xerais e as de 
acentuación en particular, 
apreciando o seu valor social e a 
necesidade de cinguirse a elas.

5º-LGB4.2.1-Aplica xeralmente as normas de 
acentuación xerais e de acentuación diacrítica e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas. [CCL CSC CCEC]

5º-LGB4.2.2-Coñece e utiliza as normas 
ortográficas, aplicándoas nas súas producións 
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de comparación e de 
contraste para xulgar sobre a 
corrección das palabras e 
xeneralizar as normas 
ortográficas.

escritas con especial atención nas regras do h, 
b/v, c/cc, s/x, ll/i/x. [CCL CSC CCEC]

5º LG e LG-B4.4-Comparación de 
estruturas sintácticas diversas
para observar a súa 
equivalencia semántica ou 
posibles alteracións do 
significado.

LG-B4.3-Utilizar correctamente as 
regras de puntuación, así como 
unha sintaxe adecuada nas 
producións orais e escritas.

5º-LGB4.3.1-Emprega con corrección os signos 
de puntuación, facendo unha valoración dos 
resultados. [CCL]

5º-LGB4.3.2-Usa unha sintaxe adecuada nas 
súas producións. [CCL]

5º-LGB4.3.3-Respecta, de xeito xeral, as normas 
morfosintácticas de colocación do pronome 
átono. [CCL CSC CCEC]

5º LG e LG-B4.5-Exploración das 
posibilidades do uso de 
diversos enlaces entre 
oracións (causa, 
consecuencia, finalidade, 
contradición...), así como 
algúns elementos de 
cohesión, en relación coa 
composición de textos.

LG-B4.4-Recoñecer e empregar os
conectores básicos, así como 
outros elementos de cohesión.

5º-LGB4.4.1-Usa diversos conectores básicos 
entre oracións: causa, consecuencia, finalidade, 
contradición... [CCL CAA]

5º-LGB4.4.2-Recoñece determinados procesos 
de cohesión nos textos: anáfora, sinónimos... 
[CCL CAA]

5º LG e LG-B4.6-Identificación, en 
oracións, do verbo e os seus 
complementos, especialmente
o suxeito, e do papel 
semántico do suxeito (axente, 
paciente e causa).
LG-B4.7-Transformación de 
oracións sinxelas de activa en 
pasiva, e viceversa, para 
mellorar a comprensión de 
determinados textos.

LG-B4.5-Identificar o papel 
semántico do suxeito e transformar
oracións activas sinxelas en 
pasivas, e viceversa, para mellorar
a comprensión e a produción de 
textos.

5º-LGB4.5.1-Identifica, en oracións sinxelas, o 
papel semántico do suxeito.. [CCL CAA]

5º-LGB4.5.2-Recoñece se a oración é activa ou 
pasiva e é quen de facer a transformación dunha 
noutra. [CCL CAA]

5º LG e LG-B4.8-Práctica do paso de 
estilo directo a estilo indirecto 

LG-B4.6-Transformar un texto 
narrativo sinxelo de estilo directo 

5º-LGB4.6.1-Transforma un texto sinxelo 
narrativo de estilo directo noutro de estilo 
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na narración, para mellorar a 
produción de textos.

noutro de estilo indirecto. indirecto. [CCL CAA]

5º LG b,e,i LG-B4.9-Uso eficaz do 
dicionario, en papel ou 
electrónico, na busca da 
ampliación do vocabulario e 
como consulta ortográfica e 
gramatical.
LG-B4.10-Ampliación do 
vocabulario, mediante o 
traballo con palabras 
sinónimas, antónimas, 
homónimas, polisémicas; 
aumentativos e diminutivos, 
frases feitas, siglas e 
abreviaturas.
LG-B4.11-Ampliación do 
vocabulario mediante os 
procedementos de creación 
de palabras: derivación 
(prefixos e sufixos) e 
composición.

LG-B4.7-Ampliar o vocabulario a 
partir do uso do dicionario e do 
traballo e reflexión sobre as 
palabras que conforman a lingua.

5º-LGB4.7.1-Usa axeitadamente o dicionario en 
papel ou dixital para buscar calquera palabra, 
seleccionando a acepción precisa segundo cada 
contexto e como consulta ortográfica. [CCL CAA 
CD]

5º-LGB4.7.2-Recoñece e crea palabras derivadas
(prefixación e sufixación) e compostas, 
identificando e formando familias de palabras. 
[CCL CAA]

5º-LGB4.7.3-Recoñece e usa sinónimos, 
antónimos, homónimos, palabras polisémicas de 
uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.
[CCL CAA]

5º LG a,d,e,h,m,o LG-B4.12-Coñecemento xeral 
das características relevantes 
(históricas, socioculturais...) 
da lingua galega e 
identificación e valoración 
desta lingua dentro da 
realidade plurilingüe e 
pluricultural de España e de 
Europa.

LG-B4.8-Coñecer,de xeito xeral, 
as características relevantes da 
lingua galega e identificar e valorar
esta lingua dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa.

5º-LGB4.8.1-Coñece, de xeito xeral, as 
características máis relevantes (históricas, 
socioculturais...) da lingua galega. [CCL CCEC]

5º-LGB4.8.2-Identifica e valora a lingua galega 
dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de 
España e de Europa. [CCL CSC CCEC]

5º LG b,d,e,m,o LG-B4.13-Comparación entre 
aspectos das linguas que o 
alumnado coñece e/ou está a 
aprender para mellorar os 
procesos comunicativos e 
recoñecer as interferencias

LG-B4.9-Establecer relacións 
elementais entre as diversas 
linguas que utiliza ou está a 
aprender o alumnado.

5º-LGB4.9.1-Recoñece, de forma xeral, e evita as
interferencias entre as linguas que está a 
aprender. [CCL CCEC]

5º-LGB4.9.2-Identifica diferenzas, regularidades e
semellanzas, ortográficas e léxicas entre todas as
linguas que coñece e/ou está a aprender, como 
punto de apoio para a súa aprendizaxe. [CCL]
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Bloque 5: Educación literaria

5º LG b,d,e,o LG-B5.2-Valoración e aprecio 
do texto literario galego (oral 
ou non) como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento da nosa cultura 
e como recurso de gozo 
persoal.
LG-B5.1-Escoita, memoriza, e
reproduce textos procedentes 
da literatura popular oral 
galega (refráns, adiviñas, 
lendas, contos, poemas, 
conxuros, ditos, cantigas) e da
literatura galega en xeral.

LG-B5.1-Escoitar, memorizar, 
reproducir e valorar textos 
procedentes da literatura popular 
galega e da literatura galega en 
xeral.

5º-LGB5.1.1-Escoita, memoriza, e reproduce 
textos procedentes da literatura popular oral 
galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, 
poemas, conxuros, ditos, cantigas) e da literatura 
galega en xeral. [CCL CAA CCEC]

5º-LGB5.1.2-Valora os textos da literatura oral 
galega como fonte de coñecemento da nosa 
cultura e como recurso de gozo persoal. [CCL 
CCEC]

5º LG b,d,e,i LG-B5.3-Lectura persoal, 
silenciosa e en voz alta de 
obras en galego adecuadas á 
idade e aos intereses (conto, 
cómic, novela).
LG-B5.4-Lectura guiada de 
textos da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras 
literarias clásicas e literatura 
actual en diversos soportes.

LG-B5.2-Ler textos e obras n 
galego da literatura infantil, 
adaptacións breves de obras 
clásicas e literatura actual, 
adaptadas á idade e en diferentes 
soportes.

5º-LGB5.2.1-Le en silencio obras e textos en 
galego da literatura infantil, adaptacións breves 
de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. [CCL CCEC CD]

5º-LGB5.2.2-Le en voz alta obras e textos en 
galego da literatura infantil, adaptacións breves 
de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. [CCL CCEC CD]

5º LG b,d,e LG-B5.5-Lectura comentada 
de poemas, de relatos e de 
obras teatrais tendo en conta 
as convencións literarias 
(xéneros, figuras) e a 
presenza de certos temas e 
motivos repetitivos.

LG-B5.3-Identificar as 
características dos diferentes 
xéneros e as figuras literarias, así 
como temas recorrentes.

5º-LGB5.3.1-Identifica as características 
principais dos diferentes xéneros literarios: 
narrativa, poesía e teatro. [CCEC]

5º-LGB5.3.2-Distingue algúns recursos retóricos 
e métricos propios dos poemas. [CCL]

5º-LGB5.3.3-Identifica e emprega algunhas 
figuras literarias: comparacións, personificacións, 
hipérboles e xogos de palabras. [CCL CCEC 
CAA]
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5º-LGB5.3.4-Identifica os temas recorrentes na 
literatura. [CCL CCEC]

5º LG b,e LG-B5.6-Recreación e 
composición de poemas e 
relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, 
estados de ánimo, 
lembranzas, recoñecendo as 
características dalgúns 
modelos.

LG-B5.4-Recrear e compoñer 
poemas e relatos sinxelos a partir 
de modelos dados.

5º-LGB5.4.1-Recrea e compón poemas e relatos,
a partir de modelos sinxelos, para comunicar 
sentimentos, emocións, estados de ánimo e 
lembranzas. [CCL CCEC CSC]

5º LG b,d,e LG-B5.7-Dramatización e 
lectura dramatizada de textos 
literarios.

LG-B5.5-Participar activamente en 
dramatizacións de textos literarios.

5º-LGB5.5.1-Participa activamente en 
dramatizacións de textos literarios. [CCL]

5º LG a,d,e,o LG-B5.8-Valoración da 
literatura en calquera lingua 
(maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), como vehículo de
comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso 
de gozo persoal.

LG-B5.6-Valorar a literatura en 
calquera lingua, como vehículo de 
comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de 
gozo persoal.

5º-LGB5.6.1-Valora a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación, fonte de 
coñecemento e como recurso de gozo persoal. 
[CCL CSC CCEC]

5º LG a,d,e,o LG-B5.9-Interese por coñecer 
os modelos narrativos e 
poéticos que se utilizan 
noutras culturas.
LG-B5.10-Comparación de 
imaxes, símbolos e mitos 
facilmente interpretables que 
noutras culturas serven para 
entender o mundo e axudan a 
coñecer outras maneiras de 
relacións sociais.

LG-B5.7-Amosar interese, 
respecto e tolerancia ante las 
diferenzas persoais, sociais e 
culturais.

5º-LG-B5.7.2-Amosa curiosidade por coñecer 
outras costumes e formas de relación social, 
respectando e valorando a diversidade cultural. 
[CSC CCEC]

5º-LGB5.7.1-Compara imaxes, símbolos e mitos 
sinxelos doutras culturas cos da cultura galega, 
amosando interese e respecto. [CSC CCEC]

Currículo de Matemáticas en 5º
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Nive
l

Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

5º MT b,g MT-B1.1-Proposta de 
pequenas investigacións en 
contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais.

MT-B1.1-Describir e analizar 
situacións de cambio para 
encontrar patróns, regularidades e 
leis matemáticas, en contextos 
numéricos, xeométricos e 
funcionais, valorando a súa 
utilidade para facer predicións.

5º-MTB1.1.1-Identifica patróns, regularidades e 
leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos e funcionais. 
[CMCT CAA]

5º MT b,g MT-B1.2-Achegamento ao 
método de traballo científico 
mediante o estudo dalgunhas 
das súas características e a 
súa práctica en situacións 
sinxelas.

MT-B1.2-Coñecer algunhas 
características do método do 
traballo científico en contextos de 
situacións problemáticas a 
resolver.

5º-MTB1.2.1-Realiza estimacións sobre os 
resultados esperados e contrasta a súa validez 
valorando as vantaxes e os inconvenientes do 
seu uso. [CMCT CAA]

5º MT b,g,e MT-B1.3-Confianza nas 
propias capacidades para 
desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo
científico.

MT-B1.3-Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
traballo matemático.

5º-MTB1.3.1-Distingue entre problemas e 
exercicios e aplica as estratexias idóneas para 
cada caso. [CMCT CSIEE CAA]

5º-MTB1.3.2-Iniciase na formulación de 
preguntas e na busca de respostas apropiadas, 
tanto no estudo dos conceptos coma na 
resolución de problemas. [CMCT CAA CCL]

5º MT g,b MT-B1.4-Utilización de medios
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para obter 
información, realizar cálculos 
numéricos, resolver 
problemas e presentar 
resultados.

MT-B1.4-Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá, axeitados
ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados para a 
resolución de problemas.

5º-MTB1.4.1-Toma decisións nos procesos de 
resolucións de problemas valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola 
súa sinxeleza e utilidade. [CMCT CAA CSIEE]

5º MT b,g MT-B1.3-Confianza nas 
propias capacidades para 
desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo
científico.

MT-B1.5-Reflexionar sobre as 
decisións tomadas, aprendendo 
para situacións semellantes 
futuras.

5º-MTB1.5.1-Iníciase na reflexión sobre os 
problemas resoltos e os procesos desenvoltos, 
valorando as ideas claves, aprendendo para 
situacións futuras semellantes. [CMCT CAA 
CSIEE]
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Bloque 2: Números

5º MT b,e,g,h MT-B2.1-Números enteiros, 
decimais e fraccións.
MT-B2.2-. A numeración 
romana.
MT-B2.3-Orde numérica. 
Utilización dos números 
ordinais. Comparación de 
números.
MT-B2.4-. Nome e grafía dos 
números de máis de seis 
cifras.
MT-B2.5-Equivalencias entre 
os elementos do sistema de 
numeración decimal: 
unidades, decenas, centenas 
etc.
MT-B2.6-O sistema de 
numeración decimal: valor de 
posición das cifras.
MT-B2.7-O número decimal: 
décimas, centésimas e 
milésimas.
MT-B2.8-Fraccións propias e 
impropias. Número mixto. 
Representación gráfica
MT-B2.9-Os números 
decimais: valor de posición.
MT-B2.10-Ordenación de 
conxuntos de números de 
distinto tipo.

MT-B2.1-Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos 
apropiados, distintos tipos de 
números (romanos, naturais, 
fraccións e decimais ata as 
milésimas).

5º-MTB2.1.1-Identifica os números romanos 
aplicando o coñecemento á comprensión de 
datacións. [CMCT CCEC]

5º-MTB2.1.2-Le, escribe e ordena en textos 
numéricos e da vida cotiá, números (naturais, 
fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando
razoamentos apropiados e interpretando o valor 
de posición de cada unha das súas cifras. [CMCT
CAA CCL]

5º MT b,e,g MT-B2.3-Orde numérica. 
Utilización dos números 
ordinais. Comparación de 
números.
MT-B2.5-Equivalencias entre 
os elementos do sistema de 
numeración decimal: 
unidades, decenas, centenas 

MT-B2.2-Interpretar diferentes 
tipos de números segundo o seu 
valor, en situacións da vida cotiá.

5º-MTB2.2.1-Interpreta en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e 
decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor 
de posición de cada unha das súas cifras. [CMCT
CAA CCL]

5º-MTB2.2.2-Ordena números enteiros, decimais 
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etc.
MT-B2.11-Concepto de 
fracción como relación entre 
as partes o todo.
MT-B2.8-Fraccións propias e 
impropias. Número mixto. 
Representación gráfica
MT-B2.9-Os números 
decimais: valor de posición.
MT-B2.12-Redondeo de 
números decimais ás décima, 
centésima ou milésima máis 
próxima.
MT-B2.13-Redondeo de 
números naturais ás decenas,
centenas e millares

e fraccións básicas por comparación, 
representación na recta numérica e 
transformación duns noutros [CMCT]

5º MT g MT-B2.14-Fraccións 
equivalentes, redución de 
dúas ou máis fraccións a 
común denominador
MT-B2.12-Redondeo de 
números decimais á décima, 
centésima ou milésima máis 
próxima.
MT-B2.15-Relación entre 
fracción e número decimal, 
aplicación á ordenación de 
fraccións.

MT-B2.3-Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para resolver
problemas da vida diaria.

5º-MTB2.3.1-Reduce dúas ou máis fraccións a 
común denominador e calcula fraccións 
equivalentes. [CMCT]

5º-MTB2.3.2-Redondea números decimais á 
décima, centésima ou milésima máis próxima. 
[CMCT]

5º-MTB2.3.3-Ordena fraccións aplicando á 
relación entre fracción e número decimal. [CMCT]

5º MT g MT-B2.16-Estimación de 
resultados.
MT-B2.17-Comprobación de 
resultados mediante 
estratexias aritméticas.
MT-B2.18-Propiedades das 
operacións e relacións entre 
elas utilizando números 
naturais.

MT-B2.4-Coñecer o sistema 
sesaxesimal para realizar cálculos 
con medidas angulares.

5º-MTB2.4.1-Opera cos números coñecendo a 
xerarquía das operacións. [CMCT]

5º-MTB2.4.2-Utiliza diferentes tipos de números 
en contextos reais, establecendo equivalencias 
entre eles, identificándoos e utilizándoos como 
operadores na interpretación e resolución de 
problemas. [CMCT CCL]

5º-MTB2.4.3-Estima e comproba resultados 
mediante diferentes estratexias. [CMCT CAA]
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5º MT b,g MT-B2.19-Operacións con 
números naturais: suma, 
resta, multiplicación e división.
MT-B2.20-Identificación e uso 
dos termos propios da 
división.
MT-B2.21-Propiedades das 
operacións e relacións entre 
elas utilizando números 
naturais
MT-B2.22-Operacións con 
fraccións
MT-B2.23-Operacións con 
números decimais.
MT-B2.24-Utilización dos 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división

MT-B2.5-Operar cos números 
tendo en conta a xerarquía nas 
operacións, aplicando as 
propiedades destas, as estratexias
persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan 
segundo a natureza do cálculo que
se realizará (algoritmos escritos, 
cálculo mental, tenteo, estimación, 
calculadora), usando o máis 
adecuado.

5º-MTB2.5.1-Realiza sumas e restas de fraccións
co mesmo denominador. Calcula o produto 
dunha fracción por un número. [CMCT]

5º-MTB2.5.2-Realiza operacións con números 
decimais. [CMCT]

5º MT b,g MT-B2.16-Estimación de 
resultados.
MT-B2.24-Utilización dos 
algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división.
MT-B2.25-Automatización de 
algoritmos
MT-B2.26-Descomposición de
forma aditiva e de forma 
aditivo-multiplicativa.
MT-B2.27-Descomposición de
números naturais atendendo o
valor de posición das súas 
cifras.
MT-B2.28-Construción de 
series ascendentes e 
descendentes
MT-B2.29-Obtención dos 
primeiros múltiplos dun 
número dado.
MT-B2.30-Obtención de todos
os divisores de calquera 
número menor 100.

MT-B2.6-Coñecer, utilizar e 
automatizar algoritmos estándar 
de suma, resta, multiplicación e 
división con distintos tipos de 
números, en comprobación de 
resultados en contextos de 
resolución de problemas e en 
situacións da vida cotiá.

5º-MTB2.6.1-Emprega e automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e división 
con distintos tipos de números, en comprobación 
de resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións cotiás. [CMCT CAA]

5º-MTB2.6.2-Descompón de forma aditiva e de 
forma aditivo-multiplicativa, números menores de 
un millón, atendendo o valor de posición das 
súas cifras. [CMCT]

5º-MTB2.6.3-Identifica múltiplos e divisores 
empregando as táboas de multiplicar. [CMCT]

5º-MTB2.6.4-Calcula os primeiros múltiplos dun 
número dado. [CMCT]

5º-MTB2.6.5-Calcula todos os divisores de 
calquera número menor de 100. [CMCT]

5º-MTB2.6.6-Calcula o mcm e o mcd. [CMCT]

5º-MTB2.6.7-Descompón números decimais 
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MT-B2.31-Descomposición de
números decimais atendendo 
o valor de posición das súas 
cifras.
MT-B2.32-Elaboración e uso 
de estratexias de cálculo 
mental.
MT-B2.33-Utilización da 
calculadora

atendendo o valor de posición das súas cifras. 
[CMCT]

5º-MTB2.6.8-Elabora e emprega estratexias de 
cálculo mental. [CMCT CAA]

5º-MTB2.6.9-Estima e redondea o resultado de 
un cálculo valorando a resposta. [CMCT CAA]

5º MT b,e,g MT-B2.17-Comprobación de 
resultados mediante 
estratexias aritméticas.
MT-B2.34-Resolución de 
problemas da vida cotiá.

MT-B2.7-Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá, 
adecuados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
adecuados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución
de problemas.

5º-MTB2.7.1-Resolve problemas que impliquen o 
dominio dos contidos traballados, empregando 
estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisións,
valorando as súas consecuencias e a 
conveniencia do seu uso. [CMCT CAA CCL 
CSIEE]

5º-MTB2.7.2-Reflexiona sobre o procedemento 
aplicado á resolución de problemas: revisando as
operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto e buscando outras formas 
de resolvelo. [CMCT CAA CCL CSIEE]

Bloque 3: Medida

5º MT b,g MT-B3.1-Elección da unidade 
máis axeitada para a 
expresión dunha medida.
MT-B3.2-Realización de 
medicións.
MT-B3.3-Estimación de 
lonxitudes, capacidades, 
masas e superficies de 
obxectos e espazos 
coñecidos; elección da 
unidade e dos instrumentos 
máis axeitados para medir e 

MT-B3.1-Escoller os instrumentos 
de medida máis pertinentes en 
cada caso, estimando a medida de
magnitudes de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo 
facendo previsións razoables.

5º-MTB3.1.1-Estima lonxitudes, capacidades, 
masas e superficies; 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. [CMCT
CCL CAA]

5º-MTB3.1.2-Mide con instrumentos, utilizando 
estratexias e unidades convencionais e non 
convencionais, elixindo a unidade máis axeitada 
para a expresión dunha medida. [CMCT CAA]
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expresar unha medida.

5º MT b,e,g MT-B3.4-Comparación e 
ordenación de medidas dunha
mesma magnitude.
MT-B3.5-Desenvolvemento de
estratexias para medir figuras 
de maneira exacta e 
aproximada.
MT-B3.6-Comparación de 
superficies de figuras planas 
por superposición, 
descomposición e medición.
MT-B3.7-Sumar e restar 
medidas de lonxitude, 
capacidade, masa, superficie 
e volume.

MT-B3.2-Operar con diferentes 
medidas

5º-MTB3.2.1-Suma e resta medidas de lonxitude, 
capacidade, masa e superficie en forma simple 
dando o resultado na unidade determinada de 
antemán. [CMCT]

5º-MTB3.2.2-Expresa en forma simple a medición
da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma
complexa e viceversa. [CMCT]

5º-MTB3.2.3-Compara e ordena medidas dunha 
mesma magnitude. [CMCT]

5º-MTB3.2.4-Compara superficies de figuras 
planas por superposición, descomposición e 
medición. [CMCT]

5º MT g MT-B3.8-Unidades de medida 
do tempo e as súas relación.
MT-B3.9-Equivalencias e 
transformacións entre horas, 
minutos e segundos.
MT-B3.10-Lectura en reloxos 
analóxicos e dixitais.
MT-B3.11-Cálculos con 
medidas temporais.

MT-B3.3-Coñecer as unidades de 
medida do tempo e as súas 
relación, utilizándoas para resolver
problemas da vida diaria.

5º-MTB3.3.1-Realiza equivalencias e 
transformacións entre horas, minutos e 
segundos. [CMCT]

5º MT g,b MT-B3.12-O sistema 
sesaxesimal.
MT-B3.13-O ángulo como 
unidade de medida dun 
ángulo. Medida de ángulos.

MT-B3.4-Coñecer o sistema 
sesaxesimal para realizar cálculos 
con medidas angulares

5º-MTB3.4.1-Identifica o ángulo como medida 
dun xiro ou abertura. [CMCT]

5º-MTB3.4.2-Mide ángulos usando instrumentos 
convencionais. [CMCT]

5º MT b,g MT-B3.14-Resolución de 
problemas de medida.

MT-B3.5-Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá 
adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a 
realidade e as matemáticas e 
valorando a utilidade dos 

5º-MTB3.5.1-Resolve problemas de medida, 
utilizando estratexias heurísticas, de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso 
de exemplos contrarios...), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisións,
valorando as súas consecuencias e a 
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coñecementos matemáticos 
axeitados e reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución
de problemas.

conveniencia da súa utilización. [CMCT CAA 
CSIEE]

Bloque 4: Xeometría

5º MT g MT-B4.1-Posicións relativas 
de rectas e circunferencias.
MT-B4.2-Ángulos en distintas 
posicións: consecutivos, 
adxacentes, opostos polo 
vértice...
MT-B4.3-Sistema de 
coordenadas cartesianas. 
Descrición de posicións e 
movementos.
MT-B4.4-A representación 
elemental do espazo, escalas 
e gráficas sinxelas.

MT-B4.1-Utilizar as nocións 
xeométricas de paralelismo, 
perpendicularidade, simetría, 
xeometría, perímetro e superficie 
para describir e comprender 
situacións da vida cotiá.

5º-MTB4.1.1-Identifica e representa ángulos en 
diferentes posicións: consecutivos, adxacentes, 
opostos polo vértice? [CMCT]

5º-MTB4.1.2-Traza unha figura plana simétrica 
doutra respecto dun eixe. [CMCT]

5º-MTB4.1.3-Realiza ampliacións e reducións. 
[CMCT]

5º MT b,g MT-B4.5-Formas planas e 
espaciais: figuras planas: 
elementos, relación e 
clasificación.
MT-B4.6-Clasificación de 
triángulos atendendo aos seus
lados e os seus ángulos.

MT-B4.2-Comprender o método de
calcular a área dun paralelogramo,
triángulo, trapecio e rombo. 
Calcular a área de figuras planas.

5º-MTB4.2.1-Calcula a área e o perímetro de: 
rectángulo, cadrado e triángulo. [CMCT]

5º-MTB4.2.2-Aplica os conceptos de perímetro e 
superficie de figuras para a realización de 
cálculos sobre planos e espazos reais e para 
interpretar situacións da vida diaria. [CMCT CAA]

5º MT g MT-B4.7-Clasificación de 
cuadriláteros atendendo ao 
paralelismo dos seus lados. 
Clasificación dos 
paralelepípedos.
MT-B4.8-Concavidade e 
convexidade de figuras planas
MT-B4.9-A circunferencia e o 
círculo. Elementos básicos: 
centro, raio, diámetro, corda, 
arco, tanxente e sector 
circular.

MT-B4.3-Utilizar as propiedades 
das figuras planas para resolver 
problemas.

5º-MTB4.3.1-Identifica e diferencia os elementos 
básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, 
diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular 
[CMCT]

5º-MTB4.3.2-Utiliza a composición e 
descomposición para formar figuras planas e 
corpos xeométricos a partir doutras. [CMCT]
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5º MT b,e,g MT-B4.10-Resolución de 
problemas de xeometría 
relacionados coa vida cotiá.

MT-B4.4-Identificar, resolver 
problemas da vida cotiá axeitados 
ao seu nivel, establecendo 
conexións entre a realidade e as 
matemáticas e valorando a 
utilidade dos coñecementos 
matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o proceso 
aplicado para a resolución de 
problemas.

5º-MTB4.4.1-Resolve problemas 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 
decisións, valorando as súas consecuencias e a 
conveniencia da súa utilización. [CMCT CAA CCL
CSIEE]

5º-MTB4.4.2-Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas revisando as operacións
utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no 
contexto e propoñendo outras formas de 
resolvelo [CMCT CAA]

Bloque 5: Estatística e probabilidade

5º MT b,g MT-B5.1-Construción de 
táboas de frecuencias 
absolutas e relativas.
MT-B5.2-Iniciación intuitiva ás 
medidas de centralización: a 
media aritmética, a moda e o 
rango.
MT-B5.3-Realización e 
interpretación de gráficas 
sinxelas: diagramas de barras,
poligonais e sectoriais.

MT-B5.1-Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun 
conxunto de datos relativos ao 
contorno inmediato.

5º-MTB5.1.1-Aplica de forma intuitiva a situacións
familiares as medidas de centralización: a media 
aritmética, a moda e o rango. [CMCT CAA]

5º-MTB5.1.2-Realiza e interpreta gráficos moi 
sinxelos: diagramas de barras, poligonais e 
sectoriais, con datos obtidos de situacións moi 
próximas. [CMCT CAA]

5º MT b,e,g MT-B5.4-Análise crítica das 
informacións que se 
presentan mediante gráficas 
estatísticas.

MT-B5.2-Facer estimacións 
baseadas na experiencia sobre o 
resultado (posible, imposible, 
seguro, máis ou menos probable) 
de situacións sinxelas nas que 
interveña o azar e comprobar o 
dito resultado.

5º-MTB5.2.1-Realiza análise crítica e 
argumentada sobre as informacións que se 
presentan mediante gráficas estatísticas. [CMCT 
CAA CCL]

5º MT b,g MT-B5.5-Carácter aleatorio 
dalgunhas experiencias.

MT-B5.3-Observar e constatar que
hai sucesos imposibles, sucesos 
que con case toda seguridade 

5º-MTB5.3.1-Identifica situacións de carácter 
aleatorio. [CMCT]
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prodúcense ou que se repiten, 
sendo máis ou menos probable 
esta repetición.

5º-MTB5.3.2-Realiza conxecturas e estimacións 
sobre algúns xogos (moedas, dados, cartas, 
loterías). [CMCT CAA]

5º MT b,e,g MT-B5.6-Iniciación intuitiva ao
cálculo da probabilidade dun 
suceso.

MT-B5.4-Identificar e resolver 
problemas da vida cotiá axeitados 
ao seu nivel, establecer conexións 
entre a realidade e as matemáticas
e valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos 
axeitados reflexionando sobre o 
proceso aplicado para a resolución
de problemas.

5º-MTB5.4.1-Resolve problemas que impliquen 
dominio dos contidos propios da estatística e 
probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, 
de razoamento (clasificación, recoñecemento das
relacións, uso de exemplos contrarios), creando 
conxecturas, construíndo, argumentando e 
tomando decisións, valorando as consecuencias 
destas e a conveniencia da súa utilización. 
[CMCT CAA CCL CSIEE]

5º-MTB5.4.2-Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas revisando as operacións
utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no 
contexto e propoñendo outras formas de 
resolvelo. [CMCT CAA CCL CSIEE]

Currículo de Ciencias Naturais en 5º
Niv
el

Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Iniciación á actividade científica

5º CN b, e, g, h, i CN-B1.1-Iniciación á 
actividade científica.
CN-B1.2-Emprego de 
diferentes fontes de 
información.
CN-B1.3-Lectura de textos 
propios da área.
CN-B1.4-Utilización das 
tecnoloxías da información e 
comunicación para buscar e 

CN-B1.1-Obter información 
relevante sobre feitos ou 
fenómenos previamente 
delimitados, facer predicións sobre
sucesos naturais, integrar datos de
observación directa e indirecta a 
partir da consulta de fontes directa 
e indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes.

5º-CNB1.1.1-Busca, selecciona e organiza 
información concreta e relevante, analízaa, obtén
conclusións, elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes. [CCL CSIEE 
CAA CD CMCT]

5º-CNB1.1.2-Expresa oralmente e por escrito, de 
forma clara e ordenada contidos relacionados 
coa área manifestando a comprensión de textos 
orais e/ou escritos. [CCL CMCT]
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seleccionar información, 
simular procesos e comunicar 
conclusións sobre os traballos
realizados.
CN-B1.5-Uso 
progresivamente autónomo do
tratamento de textos (axuste 
de páxina, inserción de 
ilustracións ou notas, imaxes 
etc.)
CN-B1.6-Xestión de ficheiros

5º-CNB1.1.3-Emprega de forma autónoma o 
tratamento de textos (axuste de páxina, inserción 
de ilustracións ou notas etc.). [CCL CSIEE CMCT
CD]

5º-CNB1.1.4-Manexa estratexias axeitadas para 
acceder á información dos textos de carácter 
científico. [CMCT CAA CCL]

5º-CNB1.1.5-Efectúa búsquedas guiadas de 
información na rede. [CAA CMCT CD]

5º-CNB1.1.6-Coñece e aplica estratexias de 
acceso e traballo na rede. [CAA CMCT CD]

5º CN a,b,c,d CN-B1.7-Aproximación 
experimental a cuestións 
científicas próximas á súa 
realidade.
CN-B1.8-Traballo individual e 
cooperativo.
CN-B1.9-A igualdade entre 
homes e mulleres.
CN-B1.10-A conduta 
responsable.
CN-B1.11-A relación cos 
demais. A resolución pacífica 
de conflitos.
CN-B1.12-Toma de decisións:
criterios e consecuencias.
CN-B1.13-Desenvolvemento 
de hábitos de traballo, esforzo
e responsabilidade. Técnicas 
de traballo. Recursos e 
técnicas de traballo individual.
CN-B1.14-Hábitos de 
prevención de enfermidades e
accidentes, na aula e no 
centro.
CN-B1.16-Elaboración de 

CN-B1.2-Establecer conxecturas 
tanto respecto de sucesos que 
ocorren dunha forma natural como 
sobre os que ocorren cando se 
provocan a través dun 
experimento ou dunha experiencia.

5º-CNB1.2.1-Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e tarefas e 
ten iniciativa na toma de decisións. [CSIEE CAA 
CMCT]
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protocolos de uso das TIC na 
aula.
CN-B1.17-Valoración da 
necesidade de controlar o 
tempo destinado ás 
tecnoloxías da información e 
da comunicación e do seu 
poder de adicción.

5º CN e,h,i CN-B1.7-Aproximación 
experimental a cuestións 
científicas próximas á súa 
realidade.
CN-B1.8-Traballo individual e 
cooperativo.
CN-B1.9-A igualdade entre 
homes e mulleres.
CN-B1.10-A conduta 
responsable.
CN-B1.11-A relación cos 
demais. A resolución pacífica 
de conflitos.
CN-B1.12-Toma de decisións:
criterios e consecuencias.
CN-B1.13-Desenvolvemento 
de hábitos de traballo, esforzo
e responsabilidade. Técnicas 
de traballo. Recursos e 
técnicas de traballo individual.
CN-B1.14-Hábitos de 
prevención de enfermidades e
accidentes, na aula e no 
centro.
CN-B1.15-. Emprego de 
diversos materiais, tendo en 
conta as normas de 
seguridade.
CN-B1.16-Elaboración de 
protocolos de uso das TIC na 
aula.
CN-B1.17-Valoración da 
necesidade de controlar o 

CN-B1.3-Traballar de forma 
cooperativa, apreciando o coidado 
pola seguridade propia e a dos 
seus compañeiros/as, coidando as
ferramentas e facendo uso 
adecuado dos materiais.

5º-CNB1.3.1-Utiliza estratexias para realizar 
traballos de forma individual e en equipo, 
amosando habilidades para a resolución pacífica 
de conflitos. [CAA CSC CMCT CSIEE]

5º-CNB1.3.2-Coñece e emprega as normas de 
uso e de seguridade dos instrumentos, dos 
materiais de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación. [CMCT CSC CD]

5º-CNB1.3.3-Utiliza algúns recursos ao seu 
alcance proporcionados polas tecnoloxías da 
información para comunicarse e colaborar. [CD 
CAA CMCT]

    páxina 183



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

tempo destinado ás 
tecnoloxías da información e 
da comunicación e do seu 
poder de adicción.

5º CN a,b,c,e,g,h,i CN-B1.18-Planificación e 
realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións, 
formulando problemas, 
enunciando hipóteses, 
seleccionando o material 
necesario, montando, 
realizando e extraendo 
conclusións e presentando 
informes en diferentes 
soportes.

CN-B1.4-Realizar proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións e presentar 
informes coas conclusións en 
diferentes soportes.

5º-CNB1.4.1-Realiza proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións formulando 
problemas, enunciando hipóteses, seleccionando
o material necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os resultados. 
[CMCT CCL CAA CSIEE]

5º-CNB1.4.2-Presenta un informe, de forma oral 
ou escrita, empregando soportes variados, 
recollendo información de diferentes fontes 
(directas, libros, internet) cando traballa de forma 
individual ou en equipo na realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións. [CMCT CCL CSC CD CAA 
CSIEE]

Bloque 2: O ser humano e saúde

5º CN e,h CN-B2.1-As funcións vitais no 
ser humano: recoñecemento 
da nutrición como unha 
función vital para os seres 
humanos.
CN-B2.2-Identificación dos 
aparellos relacionados con ela
(aparellos respiratorios, 
dixestivo, circulatorio e 
excretor).
CN-B2.3-Recoñecemento das 
características básicas do 
sistema reprodutor humano e 
as diferenzas entre sexos. 
Funcionamento do sistema 
reprodutor.
CN-B2.4-Descrición dos 
sentidos e do sistema 

CN-B2.1-Identificar e localizar os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do 
corpo humano, establecendo 
algunhas relacións fundamentais 
entre eles.

5º-CNB2.1.1-Identifica e localiza os principais 
órganos implicados na realización das funcións 
vitais do corpo humano. [CMCT]

5º-CNB2.1.2-Identifica as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións. [CMCT]
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nervioso e valoración da súa 
importancia en relación co 
medio e co resto dos seres 
humanos.
CN-B2.5-O aparello locomotor

5º CN a,b,c,d,h,k,m CN-B2.6-Saúde e 
enfermidade. Principais 
enfermidades que afectan aos
aparellos e sistemas do 
organismo humano.
CN-B2.7-Hábitos saudables 
para previr enfermidades.
CN-B2.8-Trastornos 
alimenticios.
CN-B2.9-Efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas.
CN-B2.10-Tipos de dietas. 
Elaboración de menús 
saudables. Clasificación de 
alimentos. Análise de 
etiquetas de produtos.

CN-B2.3-Relacionar determinadas 
prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, 
adoptando estilos de vida 
saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde do seu 
modo de vida.

5º-CNB2.3.1-Investiga sobre enfermidades 
relacionadas cunha alimentación inadecuada e 
presenta conclusións en diversos soportes. 
[CMCT CSC]

5º-CNB2.3.2-Coñece os principios das dietas 
equilibradas, e elabora menús variados 
identificando ás prácticas saudables. [CMCT CCL
CSC]

5º-CNB2.3.3-Recoñece os efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas. [CMCT CSC]

Bloque 3: Os seres vivos

5º CN e,h CN-B3.1-Seres vivos e seres 
inertes. Diferenciación.
CN-B3.2-Organización interna
dos seres vivos e estrutura 
dos seres vivos: células, 
tecidos: tipos; órganos; 
aparellos e sistemas: 
principais características e 
funcións.

CN-B3.1-Coñecer a estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos, tipos, 
órganos, aparellos e sistemas. 
Identificar as principais 
características e funcións

5º-CNB3.1.1-Identifica e describe a estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e
sistemas, nomeando as principais características 
e funcións de cada un deles. [CMCT CCL]

5º CN e,h,i CN-B3.3-Os seres vivos: 
características, clasificación e 
tipos.
CN-B3.4-Os animais 
vertebrados e invertebrados, 
características e clasificación.
CN-B3.5-As plantas: a 

CN-B3.2-Coñecer diferentes niveis
de clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características 
e tipos

5º-CNB3.2.1-Clasifica aos seres vivos e nomea 
as principais características atendendo ao seu 
reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino 
dos fungos e outros reinos empregando criterios 
científicos e medios tecnolóxicos. [CMCT]

5º-CNB3.2.2-Utiliza guías na identificación 
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estrutura e fisioloxía. A 
fotosíntese.

científica de animais vertebrados, invertebrados e
plantas. [CMCT]

5º CN a,e,h,i,l,o CN-B3.6-As relacións entre os
seres vivos. Cadeas 
alimentarias.
CN-B3.7-. Características e 
compoñentes dun ecosistema.
CN-B3.8-Observación e 
estudo dun ecosistema 
próximo, recoller datos, facer 
hipóteses e recollendo os 
resultados en diferentes 
soportes.
CN-B3.9-Actuacións humanas
que modifican o medio 
natural. Extinción de especies.
CN-B3.10-Interese pola 
observación e polo estudo 
rigoroso de todos os seres 
vivos.
CN-B3.11-Emprego de 
medios tecnolóxicos para o 
estudo dos seres vivos.

CN-B3.3-Investigar as 
características de ecosistemas do 
seu contorno mediante a recollida 
de datos, facendo hipóteses, 
empregando diversas fontes de 
información e presentando os 
resultados en diferentes soportes, 
mostrando interese pola 
rigorosidade e hábitos de respecto 
e coidado cara aos seres vivos

5º-CNB3.3.1-Coñece e explica, con rigorosidade, 
as principais características e compoñentes dun 
ecosistema. [CMCT CCL]

5º-CNB3.3.2-Investiga con criterio científico, 
ecosistemas próximos e presenta resultados en 
diferentes soportes. [CMCT CCL]

5º-CNB3.3.3-Identifica algunhas actuacións 
humanas que modifican o medio natural e as 
causas de extinción de especies e explica 
algunhas actuacións para o seu coidado. [CMCT 
CSC]

5º-CNB3.3.4-Usa a lupa e outros medios 
tecnolóxicos para a observación científica. 
[CMCT]

5º-CNB3.3.5-Observa e rexistra algún proceso 
asociado á vida dos seres vivos, utiliza os 
instrumentos e os medios audiovisuais e 
tecnolóxicos apropiados e comunica de xeito oral 
e escrito os resultados. [CMCT CCL CD]

Bloque 4: Materia e enerxía

5º CN e,h CN-B4.1-Comparación e 
clasificación dos materiais 
segundo propiedades físicas 
observables: dureza, 
solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica.

CN-B4.1-Coñecer e comparar para
clasificar materiais segundo as 
súas propiedades observables: 
dureza, solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica

5º-CNB4.1.1-Coñece e clasifica materiais 
segundo as súas propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de agregación e 
condutividade térmica). [CMCT]

5º CN e,g,h CN-B4.2-Diferentes 
procedementos para a medida
da masa e do volume dun 

CN-B4.2-Realizar experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións para determinar: a 

5º-CNB4.2.1-Utiliza diferentes procedementos 
para determinar a medida da masa e do volume 
dun corpo. [CMCT]
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corpo.
CN-B4.3-Explicación de 
fenómenos físicos 
observables en termos de 
diferenzas de densidade. A 
flotación nun medio líquido.

masa e o volume dun corpo e as 
principais características da 
flotación dos corpos.

5º-CNB4.2.2-Describe a diferenza entre masa e 
volume. [CMCT CCL]

5º-CNB4.2.3-Identifica e explica as principais 
características da flotación nun medio líquido. 
[CMCT CCL]

5º CN a,e,h CN-B4.4-Fontes de enerxía e 
materias primas: a súa orixe. 
Enerxías renovables e non 
renovables.
CN-B4.5-Fontes de enerxías 
renovables e non renovables. 
O desenvolvemento 
enerxético, sostible e 
equitativo.

CN-B4.3-Identificar e explicar as 
características das fontes de 
enerxía renovables e non 
renovables e a súa influencia no 
desenvolvemento sostible.

5º-CNB4.3.1-Identifica e explica as diferenzas 
entre enerxías renovables e non renovables e 
argumenta sobre as accións necesarias para o 
desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo
[CMCT CCL CSC]

5º CN b,c,e,g,h,i CN-B4.6-Realización de 
experiencias sinxelas sobre 
reaccións químicas habituais 
na vida cotiá e doméstica: a 
combustión, a oxidación e a 
fermentación.
CN-B4.7-. Identificación de 
produtos químicos habituais 
no fogar e dos posibles riscos 
para o organismo.
CN-B4.8-Identificación na 
etiquetaxe dos símbolos de 
perigo máis comúns.

CN-B4.4-Realizar experiencias 
sinxelas, de forma cooperativa, 
sobre reaccións químicas habituais
na vida cotiá; formular problemas, 
enunciar hipóteses, seleccionar o 
material necesario, extraer 
conclusións e comunicar os 
resultados en diferentes soportes.

5º-CNB4.4.1-Realiza experiencias sinxelas, en 
equipo, sobre reaccións químicas habituais na 
vida cotiá; formular problemas, enunciar 
hipóteses, seleccionar o material necesario, 
extraer conclusións e comunicar os resultados en
diferentes soportes. [CMCT CAA CSIEE CCL CD]

5º-CNB4.4.2-Identifica produtos químicos 
habituais no fogar e os posibles riscos para o 
organismo. [CMCT]

5º-CNB4.4.3-Identifica e explica os símbolos de 
perigo máis comúns na etiquetaxe. [CMCT]

5º-CNB4.4.4-Respecta as normas de uso, de 
seguridade, de conservación e de mantemento 
dos instrumentos de observación e dos materiais 
de traballo, na aula e no centro. [CMCT]

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas

5º CN c,e,h,j CN-B5.1-. Uso das máquinas CN-B5.1-Planificar e construír, de 5º-CNB5.1.1-Observa e identifica os elementos 
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eléctricas na vida cotiá e 
doméstica. Normas de 
seguridade.
CN-B5.2-As máquinas 
eléctricas.
CN-B5.3-A transmisión da 
electricidade.
CN-B5.4-Elementos dos 
circuítos eléctricos.
CN-B5.5-Efectos da 
electricidade.
CN-B5.6-Condutores e 
illantes.

forma cooperativa, un circuíto 
eléctrico simple que responda a un
problema dado, atendendo ás 
normas de seguridade.

dun circuíto eléctrico e constrúe un. [CMCT 
CSIEE]

5º-CNB5.1.2-Observa, identifica e explica algúns 
efectos da electricidade da vida cotiá. [CMCT 
CCL]

5º-CNB5.1.3-Expón exemplos de materiais 
condutores e illantes, argumentado a súa 
exposición. [CMCT CCL]

5º CN a,e,h,i CN-B5.1-Uso das máquinas 
eléctricas na vida cotiá e 
doméstica. Normas de 
seguridade.
CN-B5.2-As máquinas 
eléctricas.
CN-B5.3-A transmisión da 
electricidade.
CN-B5.4-Elementos dos 
circuítos eléctricos.
CN-B5.5-Efectos da 
electricidade.
CN-B5.6-Condutores e 
illantes.
CN-B5.7-A ciencia: presente e
futuro da sociedade. 
Beneficios e riscos das 
tecnoloxías e produtos. 
Importantes descubrimentos e
inventos.

CN-B5.2-Investigar sobre a 
evolución dun obxecto, aparello ou
máquina ao longo da historia, 
utilizando distintas fontes de 
información e presentando os 
resultados en diferentes soportes.

5º-CNB5.2.1-Coñece algúns dos grandes 
descubrimentos e inventos da humanidade e 
explica os beneficios ou riscos para á sociedade. 
[CMCT CCL CSC]

5º-CNB5.2.2-Valora e describe a influencia do 
desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de 
vida e no traballo. [CMCT CCL CSC]

5º-CNB5.2.3-Coñece e explica algúns dos 
avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na 
medicina, na cultura e no lecer, na arte, na 
música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías 
da información e a comunicación. [CMCT CCL 
CSC CCEC]

Currículo de Valores Sociais e Cívicos en 5º
Nive Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]
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l

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa

5º VSC m,k VSC-B1.1-O autoconcepto. A 
autovaloración; os trazos de 
personalidade. A 
autoconciencia emocional. A 
respectabilidade e a dignidade
persoal. O estilo persoal 
positivo.

VSC-B1.1-Construír o estilo 
persoal baseándose na 
respectabilidade e na dignidade 
persoal.

5º-VSCB1.1.1-Actúa de forma respectable e 
digna. [CSC CSIEE]

5º VSC m,a VSC-B1.2-As emocións. 
Identificación, recoñecemento,
expresión e verbalización. 
Causas e consecuencias. 
Asociación pensamento-
emoción.
VSC-B1.3-O autocontrol. A 
regulación dos sentimentos. 
As estratexias de 
reestruturación cognitiva. A 
resiliencia.

VSC-B1.2-Estruturar un 
pensamento efectivo e 
independente empregando as 
emocións de forma positiva.

5º-VSCB1.2.1-Utiliza, de xeito guiado, estratexias
de reestruturación cognitiva. [CAA]

5º-VSCB1.2.2-Aplica o autocontrol á toma de 
decisión e á resolución de conflitos. [CSC CSIEE]

5º-VSCB1.2.3-Expresa os seus sentimentos, 
necesidades e dereitos, á vez que respecta os 
dos e das demais nas actividades cooperativas. 
[CSC CSIEE CCL]

5º VSC a,m VSC-B1.4-A responsabilidade.
O sentido do compromiso 
respecto a un mesmo e ás 
demais persoas. Valoración 
do erro como factor de 
aprendizaxe e mellora.

VSC-B1.3-Desenvolver o propio 
potencial, mantendo unha 
motivación intrínseca e 
esforzándose para o logro de 
éxitos individuais e compartidos

5º-VSCB1.3.1-Traballa en equipo valorando o 
esforzo individual e colectivo e asumindo 
compromisos para a consecución de obxectivos 
[CSC CSIEE]

5º-VSCB1.3.2-Realiza unha autoavaliación 
responsable da execución das tarefas, 
expresando propostas de mellora. [CSC CAA 
CSIEE]

5º VSC b,m VSC-B1.5-A autonomía 
persoal e a autoestima. 
Seguridade nun mesmo e 
nunha mesma, iniciativa, 
autonomía para a acción, 
confianza nas propias 
posibilidades. A toma de 
decisións persoal meditada. 

VSC-B1.4-Adquirir capacidades 
para tomar decisións de forma 
independente, manexando as 
dificultades para superar 
frustracións e sentimentos 
negativos ante os problemas.

5º-VSCB1.4.1-Utiliza o pensamento creativo na 
análise de problemas e na formulación de 
propostas de actuación. [CSC CSIEE]

5º-VSCB1.4.2-Sabe facer fronte á incerteza, ao 
medo ou ao fracaso. [CSC CSIEE CAA]
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Tolerancia á frustración

5º VSC a,c VSC-B1.6-A iniciativa. O 
emprendemento. A 
automotivación. A 
autoproposta de desafíos. A 
importancia da iniciativa 
privada na vida económica e 
social.
VSC-B1.7-Busca e 
elaboración de información 
por diversas fontes.

VSC-B1.5-Desenvolver a 
autonomía e a capacidade de 
emprendemento para conseguir 
logros persoais 
responsabilizándose do ben 
común.

5º-VSCB1.5.1-Identifica, define problemas sociais
e cívicos e achega solucións potencialmente 
efectivas. [CSC CSIEE]

5º-VSCB1.5.2-Define e formula claramente 
problemas de convivencia e achega solucións 
potencialmente efectivas. [CSC CCL]

5º VSC b VSC-B1.8-A toma de 
decisións persoais meditadas:
técnicas e recursos. Causas e
consecuencias das accións 
propias.O sentido do 
compromiso respecto a un 
mesmo e ás demais persoas.

VSC-B1.6-Propoñerse desafíos e 
levalos a cabo mediante unha 
toma de decisión persoal, 
meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido do 
compromiso respecto a un mesmo 
e ás demais persoas.

5º-VSCB1.6.1-Identifica vantaxes e 
inconvenientes dunha posible solución antes de 
tomar unha decisión ética. [CSC CSIEE]

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais

5º VSC m VSC-B2.1-As habilidades de 
comunicación. A percepción e 
o emprego do espazo físico 
na comunicación. Os 
elementos da comunicación 
non verbal que favorecen o 
diálogo: ton de voz e maneira 
de falar. Adecuación a 
diferentes contextos.

VSC-B2.1-Expresar opinións, 
sentimentos e emocións, 
empregando coordinadamente a 
linguaxe verbal e non verbal.

5º-VSCB2.1.1-Emprega apropiadamente os 
elementos da comunicación verbal e non verbal, 
para expresar con coherencia opinión, 
sentimentos e emocións. [CCL CSA]

5º-VSCB2.1.2-Emprega a comunicación verbal 
en relación coa non verbal en exposicións orais e
debates. [CCL CSC CAA CSIEE]

5º VSC b.m.e VSC-B2.2-Estratexias da 
linguaxe oral como 
instrumento de comunicación: 
escoitar, preguntar, 
argumentar.

VSC-B2.2-Utilizar habilidades de 
escoita e o pensamento de 
perspectiva con empatía.

5º-VSCB2.2.1-Dialoga interpretando e dando 
sentido ao que oe. [CCL CSC]

5º-VSCB2.2.2-Realiza actividades cooperativas 
detectando os sentimentos e pensamentos que 
subxacen no que se está a dicir. [CCL CSC 
CSIEE]

5º-VSCB2.2.3-Colabora en proxectos grupais 
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escoitando activamente, demostrando interese 
polas outras persoas. [CAA CSIEE CSC CCL]

5º VSC c,m,e VSC-B2.3-Os elementos da 
comunicación que favorecen o
diálogo. Iniciación, 
mantemento e finalización de 
conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de 
hábitos que facilitan e 
dificultan a comunicación.

VSC-B2.3-Iniciar, manter e 
finalizar conversas cunha maneira 
de falar adecuada aos 
interlocutores e ao contexto, tendo 
en conta os factores que inhiben a 
comunicación para superar 
barreiras e os que permiten lograr 
proximidade.

5º-VSCB2.3.1-Comunícase empregando 
expresións para mellorar a comunicación e 
facilitar o achegamento co seu interlocutor nas 
conversas. [CCL CSC]

5º-VSCB2.3.2-Comparte sentimentos durante o 
diálogo [CCL CSC CSIEE]

5º-VSCB2.3.3-Utiliza os elementos que 
contribúen ao diálogo. [CCL CSC CL CSC]

5º-VSCB2.3.4-Recoñece os elementos que 
bloquean a comunicación en diferentes 
situacións. [CCL CSC CL CSC]

5º VSC e,m VSC-B2.4-A aserción. 
Exposición e defensa das 
ideas propias con argumentos
fundados e razoables 
empregando estratexias de 
comunicación construtivas.

VSC-B2.4-Empregar a aserción. 5º-VSCB2.4.1-Realiza unha defensa tranquila e 
respectuosa das posicións persoais. [CCL CSC 
CSIEE]

5º-VSCB2.4.2-Emprega a linguaxe positiva. [CCL
CSC]

5º VSC m,c VSC-B2.5-O diálogo. A busca 
do mellor argumento. A 
creación de pensamentos 
compartidos a través do 
diálogo. A inferencia e o 
sentido da expresión dos e 
das demais. A escoita activa e
a axuda.

VSC-B2.5-Dialogar creando 
pensamentos compartidos con 
outras persoas para atopar o 
mellor argumento.

5º-VSCB2.5.1-Infire, de xeito guiado, e dá o 
sentido adecuado á expresión das demais 
persoas. [CCL CSC]

5º-VSCB2.5.2-Relaciona diferentes ideas e 
opinións para atopar os seus aspectos comúns. 
[CCL CSC]

5º VSC c,m VSC-B2.6-A intelixencia 
interpersoal. A empatía: 
atención, escoita activa, 
observación e análise de 
comportamentos. O altruísmo.

VSC-B2.6-Establecer relacións 
interpersoais positivas 
empregando habilidades sociais.

5º-VSCB2.6.1-Interacciona con empatía. [CSC 
CCL CSIEE]

5º-VSCB2.6.2-Emprega diferentes habilidades 
sociais. [CSC]
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5º VSC a,o VSC-B2.7-O respecto, a 
tolerancia e a valoración do 
outro. As diferenzas culturais. 
Análise de situacións na 
escola e fóra dela que 
producen sentimentos 
positivos ou negativos no 
alumnado.
VSC-B2.8-A diversidade. 
Respecto polos costumes e 
modos de vida diferentes ao 
propio.

VSC-B2.7-Actuar con tolerancia 
comprendendo e aceptando as 
diferenzas.

5º-VSCB2.7.1-Comprende e aprecia 
positivamente as diferenzas culturais. [CSC]

5º VSC c,m VSC-B2.9-As condutas 
solidarias. A disposición de 
apertura cara aos demais: 
compartir puntos de vista e 
sentimentos. As dinámicas de 
cohesión de grupo.
VSC-B2.10-Creación de 
textos empregando a linguaxe
verbal e non verbal para 
comunicar ideas, sentimentos 
e situacións.

VSC-B2.8-Contribuír á mellora do 
clima do grupo amosando 
actitudes cooperativas e 
establecendo relacións 
respectuosas.

5º-VSCB2.8.1-Forma parte activa das dinámicas 
do grupo [CSC CSIEE]

5º-VSCB2.8.2-Establece e mantén relacións 
emocionais amigables, baseadas no intercambio 
de afecto e a confianza mutua. [CSC CSIEE]

5º-VSCB2.8.3-Consegue a aceptación dos 
compañeiros e compañeiras. [CSC CSIEE]

5º-VSCB2.8.4-Expón en historias creativas as 
características da relación da amizade. [CCL 
CSC CCEC CD CAA]

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais

5º VSC b,m VSC-B3.1-Aplicación dos 
valores cívicos en situacións 
de convivencia no contorno 
inmediato (familia, centro 
escolar, grupo, amizades, 
localidade). Desenvolvemento
de actitudes de comprensión e
solidariedade. Valoración do 
diálogo para solucionar os 
conflitos de intereses en 

VSC-B3.1-Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de 
manifesto unha actitude aberta 
cara aos demais e compartindo 
puntos de vista e sentimentos

5º-VSCB3.1.1-Desenvolve proxectos e resolve 
problemas en colaboración. [CSC CSIEE]

5º-VSCB3.1.2-Pon de manifesto unha actitude 
aberta cara aos demais compartindo puntos de 
vista e sentimentos durante a interacción social 
na aula. [CSC CSIEE]
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relación coas demais persoas.
VSC-B3.2-Responsabilidade 
no exercicio dos dereitos e 
dos deberes individuais nos 
grupos nos que se integra e 
participación nas tarefas e 
decisións.

5º VSC b VSC-B3.3-A interdependencia
e a cooperación. A 
interdependencia positiva e a 
participación equitativa. As 
condutas solidarias. A 
aceptación incondicional do 
outro. A resolución de 
problemas en colaboración. 
Compensación de carencias 
dos e das demais. A 
disposición de apertura cara 
ao outro, o compartir puntos 
de vista e sentimentos.
VSC-B3.4-Estruturas e 
técnicas da aprendizaxe 
cooperativa.

VSC-B3.2-Traballar en equipo 
favorecendo a interdependencia 
positiva e amosando condutas 
solidarias.

5º-VSCB3.2.1-Amosa boa disposición para 
ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. [CAA 
CSIEE CSC]

5º-VSCB3.2.2-Recorre ás estratexias de axuda 
entre iguais. [CAA CSIEE CSC]

5º-VSCB3.2.3-Respecta as regras durante o 
traballo en equipo. [CSC]

5º VSC a VSC-B3.5-Valoración da 
necesidade de normas 
compartidas que regulan a 
convivencia frutífera no ámbito
social. Elaboración de normas
de convivencia da aula e do 
centro positivas, facilitadoras 
e asumidas polo grupo e pola 
comunidade.

VSC-B3.3-Implicarse na 
elaboración e no respecto das 
normas da comunidade educativa 
empregando o sistema de valores 
persoal que constrúe a partir dos 
valores universais.

5º-VSCB3.3.1-Argumenta a necesidade de que 
existan normas de convivencia nos diferentes 
espazos de interacción social. [CCL CSC]

5º-VSCB3.3.2-Participa na elaboración das 
normas da aula. [CCL CSC]

5º-VSCB3.3.3-Respecta as normas do centro 
escolar [CSC]

5º VSC c,m VSC-B3.6-A resolución de 
conflitos. A linguaxe positiva 
na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais. As 
fases da mediación formal. A 

VSC-B3.4-Participar activamente 
na vida cívica de forma pacífica e 
democrática transformando o 
conflito en oportunidade, 
coñecendo e empregando as fases
da mediación e usando a linguaxe 

5º-VSCB3.4.1-Resolve os conflitos de modo 
construtivo. [CSC CSIEE]

5º-VSCB3.4.2-Sigue as fases da mediación en 
situacións reais e simulacións. [CSC CSIEE]
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transformación do conflito en 
oportunidade.

positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e 
posicionamentos persoais.

5º-VSCB3.4.3-Manexa a linguaxe positiva na 
comunicación de pensamentos, intencións e 
posicionamentos nas relacións interpersoais. 
[CCL CSC]

5º-VSCB3.4.4-Analiza as emocións, sentimentos,
posibles pensamentos e puntos de vista das 
partes en conflito. [CSC CSIEE]

5º VSC d VSC-B3.7-A responsabilidade 
social e a xustiza social. 
Identificación e análise crítico 
das causas que provocan 
situacións de marxinación, de 
discriminación e de inxustiza 
social.

VSC-B3.5-Comprender o sentido 
da responsabilidade social e a 
xustiza social empregando a 
capacidade de reflexión, síntese e 
estruturación.

5º-VSCB3.5.1-Razoa o sentido da 
responsabilidade social e da xustiza social. [CAA 
CSC]

5º-VSCB3.5.2-Identifica e analiza criticamente 
desigualdades sociais. [CSC CSIEE]

5º-VSCB3.5.3-Describe condutas solidarias. 
[CSC CCL]

5º VSC a,m VSC-B3.8-Desenvolvemento 
de actitudes de comprensión, 
de superación de prexuízos e 
de estereotipos, de 
cooperación e de 
solidariedade ante problemas 
e necesidades doutras 
persoas. Protección e amparo 
das persoas máis 
desfavorecidas.

VSC-B3.6-Practicar o altruísmo no 
contorno próximo sensibilizando 
sobre o seu valor.

5º-VSCB3.6.1-Amósase xeneroso no seu 
contorno próximo. [CSC]

5º-VSCB3.6.2-É capaz de sensibilizar sobre 
causas altruístas realizando exposicións orais 
sobre o seu valor e cometidos. [CCL CSC CSIEE]

5º-VSCB3.6.3-Colabora en causas altruístas en 
colaboración coa comunidade educativa [CSC 
CSIEE]

5º VSC a,m VSC-B3.9-Os dereitos e 
deberes. A Declaración 
Universal dos Dereitos 
Humanos: liberdade de 
expresión e opinión. A 
liberdade de pensamento, de 
conciencia e de relixión. A 
análise de feitos 
discriminatorios: maltrato. 

VSC-B3.7-Crear un sistema de 
valores asumindo os dereitos e 
deberes do alumnado, realizando 
xuízos morais de situacións 
escolares e resolvendo dilemas 
morais con supostos prácticos.

5º-VSCB3.7.1-Coñece e respecta os dereitos e 
deberes do alumnado. [CSC]

5º-VSCB3.7.2-Realiza xuízos morais, de xeito 
guiado, de situacións escolares. [CSC CSIEE]

5º-VSCB3.7.3-Xustifica as súas actuacións en 
base a valores persoais como a dignidade, a 
liberdade, a autoestima, a seguridade nun 
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Exclusión de minorías étnicas,
os campos de concentración, 
o holocausto. Os dereitos e 
deberes do alumnado

mesmo e a capacidade de enfrontarse aos 
problemas. [CSC CSIEE]

5º VSC a,d VSC-B3.10-Os dereitos e 
deberes. A Declaración 
Universal dos Dereitos 
Humanos: liberdade de 
expresión e opinión. A 
liberdade de pensamento, de 
conciencia e de relixión. A 
análise de feitos 
discriminatorios: maltrato. 
Exclusións das minorías.

VSC-B3.8-Respectar os valores 
universais comprendendo a 
necesidade de garantir os dereitos 
básicos de todas as persoas.

5º-VSCB3.8.1-Argumenta o carácter universal 
dos dereitos humanos. [CSC CCL]

5º-VSCB3.8.2-Expón a importancia de que todas 
as persoas gocen dos dereitos básicos: saúde, 
benestar, alimentación, vestido, vivenda e 
asistencia médica. [CSC CCL]

5º-VSCB3.8.3-Axuíza criticamente as 
circunstancias de persoas que viven en 
situacións de privación dos dereitos básicos. 
[CSC CSIEE]

5º VSC a,d VSC-B3.11-Convivencia 
pacífica en sociedade e 
valores nos que se apoia: 
respecto, tolerancia, 
solidariedade, xustiza, 
compromiso, cooperación e 
cultura de paz. Identificación, 
recoñecemento e análise de 
hábitos que facilitan e 
dificultan a convivencia e o 
benestar dos grupos sociais.
VSC-B3.12-Formas de 
discriminación: racismo, 
xenofobia, homofobia, 
transfobia, desigualdade de 
oportunidades.
VSC-B3.13-Feitos 
discriminatorios: maltrato, 
exclusión de minorías étnicas,
campos de concentración, o 
holocausto e segregación por 
enfermidade. Análise

VSC-B3.9-Respectar os valores 
universais comprendendo a 
necesidade de garantir os dereitos 
básicos de todas as persoas.

5º-VSCB3.9.1-Argumenta e expón mediante 
imaxes a importancia de garantir a igualdade de 
dereitos e a non discriminación por razón de 
nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal
ou social. [CCL CCEC CSC]

5º-VSCB3.9.2-Descobre e axuíza criticamente 
casos próximos de desigualdade e 
discriminación. [CSC CSIEE]
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5º VSC d,m VSC-B3.14-As diferenzas de 
sexo como un elemento 
enriquecedor. Análise das 
medidas que contribúen a un 
equilibrio de xénero e a unha 
auténtica igualdade de 
oportunidades. Identificación e
rexeitamento de 
desigualdades entre mulleres 
e homes no mundo laboral e 
na vida cotiá.

VSC-B3.10-Participar activamente 
na vida cívica valorando a 
igualdade de dereitos e 
corresponsabilidades de homes e 
mulleres.

5º-VSCB3.10.1-Axuíza criticamente actitudes de 
falta de respecto á igualdade de oportunidades 
de homes e mulleres. [CSC CSIEE]

5º-VSCB3.10.2-Colabora con persoas doutro 
sexo en diferentes situacións escolares. [CSC 
CSIEE]

5º-VSCB3.10.3-Realiza diferentes tipos de 
actividades independentemente do seu sexo. 
[CSC CSIEE]

5º VSC a VSC-B3.15-Os valores sociais
e a democracia. Os principios 
de convivencia que 
establecen o Estatuto de 
autonomía de Galicia e a 
Constitución española. 
Dereitos e deberes. 
Características que debe 
posuír unha sociedade 
democrática

VSC-B3.11-Respectar os valores 
socialmente recoñecidos, 
coñecendo e apreciando os 
valores do Estatuto de autonomía 
e da Constitución española e os 
Dereitos e Deberes do Estatuto de 
autonomía e da Constitución 
española. Coñecer as institucións, 
organización e servizos públicos 
que garanten os dereitos e 
deberes dos cidadáns e cidadás 
no seu contorno.

5º-VSCB3.11.1-Reflexiona sobre os dereitos e 
deberes da Constitución Española. [CSC]

5º-VSCB3.11.2-Expresa a importancia de garantir
os dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás do 
seu contorno. [CSC CCL]

5º-VSCB3.11.3-Participa no benestar da contorna
próxima baseándose nos dereitos e deberes dos 
cidadáns e cidadás. [CSC CSIEE]

5º VSC a VSC-B3.16-Características da
convivencia democrática. 
Valores cívicos na sociedade 
democrática: respecto, 
tolerancia, solidariedade, 
xustiza, cooperación e cultura 
de paz.

VSC-B3.12-Coñecer e expresar as
notas características da 
convivencia democrática e a 
importancia dos valores cívicos na 
sociedade democrática realizando 
razoamentos críticos

5º-VSCB3.12.1-Expresa as notas características 
da convivencia democrática. [CSC CCL]

5º-VSCB3.12.2-Argumenta a importancia dos 
valores cívicos na sociedade democrática. [CSC 
CCL]

5º VSC h,o,i VSC-B3.17-O respecto e a 
conservación do medio 
ambiente. A actitude crítica 
ante a falta de respecto e 
conservación do medio 
ambiente.
VSC-B3.18-Realización e 
interpretación de gráficos 
sinxelos

VSC-B3.13-Contribuír á 
conservación do medio ambiente 
mantendo unha actitude crítica 
ante as faltas de respecto.

5º-VSCB3.13.1-Analiza, explica e expón as 
causas e consecuencias da intervención humana 
no medio. [CSC CSIEE]

5º-VSCB3.13.2-Investiga criticamente a 
intervención humana no medio ambiente e 
comunica os resultados. [CSC CAA CSIEE 
CMCT]
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5º-VSCB3.13.3-Argumenta comportamentos de 
defensa e recuperación do equilibrio ecolóxico e 
de conservación do medio ambiente. [CSC CCL]

5º VSC n VSC-B3.19-Condutas 
responsables no uso das TIC: 
autonomía, autocontrol, 
seguridade, sentido ético. 
Análise da realidade que 
presentan os medios de 
comunicación para 
desenvolver a capacidade 
crítica e responsable.

VSC-B3.14-Empregar as novas 
tecnoloxías desenvolvendo valores
sociais e cívicos en contornos 
seguros.

5º-VSCB3.14.1-Realiza un uso ético das novas 
tecnoloxías. [CD CSC]

5º-VSCB3.14.2-Coñece o emprego seguro das 
novas tecnoloxías. [CD CSC]

5º VSC n VSC-B3.20-A educación 
viaria. Respecto cara ás 
normas de mobilidade viaria. 
Identificación das causas e 
dos grupos de risco nos 
accidentes de tráfico.
VSC-B3.21-Identificación de 
actitudes e de estratexias 
persoais e colectivas que 
contribúen a consolidar 
condutas e hábitos viarios 
correctos.

VSC-B3.15-Valorar as normas de 
seguridade viaria, analizando as 
causas e consecuencias dos 
accidentes de tráfico.

5º-VSCB3.15.1-Colabora en campañas escolares
sobre a importancia e a promoción do respecto 
das normas de educación viaria. [CSC CSIEE]

5º-VSCB3.15.2-Analiza información na prensa en
relación cos accidentes de tráfico. [CSC CCL 
CMCT CD]

5º-VSCB3.15.3-Investiga sobre as principais 
causas dos accidentes de tráfico coa axuda das 
novas tecnoloxías. [CSC CD CAA]

5º-VSCB3.15.4-Explica as consecuencias de 
diferentes accidentes de tráfico. [CSC CCL 
CMCT CD]

5º VSC n VSC-B3.22-Busca, selección, 
análise e elaboración de 
informacións en relación cos 
accidentes de tráfico.
VSC-B3.23-Comunicación da 
información elaborada por 
diferentes medios
VSC-B3.24-Identificación de 
actitudes e estratexias 
individuais e colectivas de 

VSC-B3.16-Investigar sobre a 
prevención de accidentes de 
tráfico xerando iniciativas e 
alternativas persoais.

5º-VSCB3.16.1-Desenvolve proxectos 
relacionados coas principais causas dos 
accidentes de tráfico, sobre os que se informa en 
diferentes medios de comunicación. [CSC CSIEE 
CAA CMCT]

5º-VSCB3.16.2-Reflexiona sobre o modo no que 
se poderían evitar accidentes de tráfico e expón 
as súas conclusións. [CSC CCL]
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prevención de riscos viarios. 5º-VSCB3.16.3-Explica as principais medidas que
se poderían tomar para previr accidentes de 
tráfico. [CSC CCL CSIEE]

Currículo de Educación Plástica  en 5º
Nive

l
Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Educación audiovisual

5º EP j,e EP-B1.1- Indagación sobre as 
posibilidades plásticas dos 
elementos naturais e o seu 
uso con fins expresivos.

EP-B1.1- Distinguir as diferenzas 
fundamentais entre as imaxes fixas
e en movemento, clasisicándoas 
seguindo patróns aprendidos.

5º-EPB1.1.1-Recoñece as imaxes fixas e en 
movemento e clasifícaas.

5º-EPB1.1.2-Debuxa aspectos da vida cotiá.

5º EP j,e EP-B1.2-Exploración das 
posibilidades de materiais, 
texturas, formas,cores etc. 
Sobre diferentes soportes.
EP-B1.3-Análise da 
interrelación dos códigos e a 
enterrelacionalidade 
comunicativa.
EP-B1.4-Interese por aplicar 
ás representacións plásticas  
os descubrimentos obtidos na 
exploración de materiais.
EP-B1.5-Exploración das 
posibilidades expresivas da 

EP-B1.2-Identificar  e describir os 
materiais, utensilios e soportes, 
texturas, formas e cores; 
comprobando as posibilidades que
achegan para a creación artística.

5º-EPB1.2.1-Identifica os recursos e os materiais 
utilizados para eleborar unha obra.

5º-EPB1.2.2-Analiza as posibilidades de 
materiais, texturas, formas e cores aplicadas 
sobre diferentes soportes.
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liña segundo a forma, a 
dirección, a situación espacial 
e a sensación de movemento 
e de repouso.

5º EP j,e EP-B1.6-Documentación, 
rexistro e valoración de 
formas artísticas e artesanais 
representativas da expresión 
cultural.
EP-B1.7-Realización de 
fotografías (enfoque e planos) 
para enriquecer uninforme, 
para recoller actividades de 
centro., para ilustrar unha 
noticia…

EP-B1.3- Aproximarse á lectura, 
análise e interprtación da arte e as 
imaxes fixas e en movemento nos 
seus contextos  culturais  e 
históricos , comprendendo, de 
maneira crítica, o significado e 
función social, sendo  capaz de 
elaborar  imaxes  novas a partir 
dos coñecementos adquiridos.

5º-EPB1.3.1-Coñece a evolución da fotografía 
desde  o branco/negro á cor, do formato papel ao
dixital , e valora as posibilidades que proporciona 
a tecnoloxía.

5º-EPB1.3.2-Realiza  fotografías utilizando  
medios tecnolóxicos , analizando, a posteriori, se 
o encadre é o máis  axeitado para o propósito 
inicial.

5º-EPB1.3.3-Recoñoce os diferentes temas da 
fotagrafía.

Bloque 2: Expresión artística
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5º EP j,e EP-B2.1-Uso de texturas para 
caracterizar imaxes e 
obxectos, para o tratamento 
de imaxes dixitalixadas.
EP-B2.2-Prepareción de 
documentos propios de 
comunicación  artística: 
carteis, programas e guías.
EP-B2.3-Disposición á 
orixinalidade e á 
espontaneidade á hora de 
plasmar ideas.

EP-B2.1-Experimentar coas 
imaxes como unha  ferramenta 
para deseñar documentos de 
informacióne comunicación  
(carteis, guías, folletos etc.)

5º-EPB2.1.1-Realiza composicións que 
transmitan  emocións  e sensacións  básicas , 
utilizando distintos elementos e recursos para os 
axustar ás necesidades.

5º-EPB2.1.2-Busca un cartel e confecciona o seu 
propio anuncio.

5º EP j,e,a EP-B2.4-Comparación entre 
as formas  que a 
representación  do espazo 
adopta  en diferentes  áreas 
ou ámbitos , como mapas de 
estrdas , guías , pintura de 
paisaxes e planos.

EP-2.5-Construción de 
estruturas e transformacións 
de espazos usando nocións 
métricas e de perpectiva.

EP-2.6-Establecemento de 
revisións e reflexións sobre o 
traballo.

EP-B2.2-Realizar planos, mapas e 
carteis, individualmente e en 
grupo; manexando as ferramentas 
básicas do debuxo xeométrico.

5ºEPB2.2.1-Confecciona planos, e mapas 
simples coa axuda das ferramentas 
básicas,individualmente e en grupo.

5º-EPCB2.2.2-Utiliza e manexa os elementos que
estruturan o espazo gráfico (cuadricula).

5º-EPB2.2.3-Participa nas actividaes propostas  e
amosa  interese por por elas, colaborando 
sempre que se trate dun traballo en grupo.

5º EP j,e EP-B2.7-Análise das formas  
de representación de volumes
no plano  segundo o punto de 
vista ou a situación no 
espazo.
EP-B2.8-Representación con 

EP-B2.3-Imaxinar, debuxar e 
elaborar obras tridimensionais con 
diferentes materias.

5º-EPB2.3.1-Representa con claroscuro a 
sensación espacial de composicións 
volumátricas.

5º-EPB2.3.2-Experimenta coas superposicións de
planos para crear volume.
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distintas intencionalidades de 
formas abertas e pechadas,e 
dos limites e contornos e 
superficies..

5º-EPB2.3.3-Utiliza a liña horizontal como 
elemento expresivo para proporcionar sensación 
de profundidade.

5º-EPB2.3.4-Combina e analiza as cores para as 
utilizar correctamente na composición.

5º-EPB2.3.5-Aproveita a diferenza das texturas 
achegadas polos lapis de cores e as ceras.

5º-EPB2.3.6-Constrúe obxectos tridimensionais.

5º EP j,h EP-B2.9-Uso de texturas para 
caracterizar obxectos e 
imaxes.
EP-B2.10-Aplicación da 
posibilidade expresiva da liña, 
segundo a forma, a diracción, 
a situación no espazo e a 
sensación de movemento ou 
repouso.
EP-B2.11-Recreación de 
espazos imaxinados aplicando
conceptos básicos de 
composición, equilibrio e 
proporcionalidade.

EP-B2.4- Reprsenta de forma 
persoal, ideas, accións e 
situacións valéndose dos 
elementos que configuran a 
linguxe visual.

5º-EPB2.4.1-Debuxa formas, figuras e elementos 
do contexto con dimensións, proporcións, cores e
tamaños axeitados.

5º-EPB2.4.2-Organiza os espazos das súas 
producións  bidimensionais, utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio e proporción.

5º-EPB2.4.3-Analiza e compara as texturas 
naturais e artificiais, así como as texturas visuais 
e táctiles, sendo capaz de realizar traballos 
artísticos utilizando estes coñecementos.

5º-EPB2.4.4-Distingue o tema ou xénero de 
obras plásticas.

5ºEPB2.4.5-Realiza imaxes humanas, animais e 
casa, partindo dun bosquexo.

5º EP a,b,c EP-B2.12-Constancia e 
esixencia progrevisa no 
proceso de realización de 
tarefas plásticas aplicando  
estratéxias creativas e 
repectando as normas 
previamente establecidas.
EP-B2.13-Seguimento das 
normas e das instrucións de 

EP-B2.5-Participar con interese, 
coidando e respectando o material,
os utensilios e o espazos, 
desenvolmento a iniciativa e a 
creatividade, repectando as 
normas e as regras previamente 
establecidas.

5º-EPB2.5.1-Valora os elementos e os recursos 
empregados para conseguir o efecto que máis se
axuste ao resultado final.

5º-EPB2.5.2-Coida e respecta os materiais, os 
utensilios e os espazos utilizados.

5º-EPB2.5.3-Participa a amosa interes polas 
actividades propostas, colaborando na recollida e

    páxina 201



PROGRAMACIÓN ANUAL DO QUINTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2020/2021

manexo e conservación de 
instrumentos, materias e 
espazos.
EP-B2.14-Asunción de 
responsabilidades no traballo 
individual e colectivo.

na organización do material.

5º EP h,b
EP-B2.15-Elaboración de 
deseños previos á realización 
dunha obra para chegar ao 
resultado final con orde e 
limpeza.
EP-B2.16- Establecemento de
protocolos de organización, 
orde, limpeza e presentación.

EP-B2.6-Amosar interese polo 
traballo, apreciando e valorando a 
correcta realización de actividades 
e a presentación.

5º-EPB2.6..1-Completa e realiza os debuxos 
utilizando os coñecementos aprendidos.

5º-EPB2.6.2-Presenta as tarefas con orde e 
limpeza respectando as normas e indicacións 
establecidas.

5º-EPB2.6.3-Amosa interese polo traballo e a 
aplicación, apreciando a correcta realización dos 
exercicios e actividades.

5º EP i,j EP-B2.17-Documentación 
sobre producións artísticas 
nos medios audiovisuais e nas
tecnoloxías da información e 
da comunicación para un 
sinxelo tratamento das 
imaxes, o deseño, a 
animación e a difusión dos 
traballos elaborados.

EP-B2.7-Utilizar e manexar as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación como medio de 
información, investigación e 
deseño.

5º-EPB2.7.1-Emprega as novas tecnoloxías para 
se iniciar no deseño dixital, no tratamento de 
imaxes ou animación.

Bloque 3: Debuxo xeométrico

5º EP h,j EP-B3.1-Exploración da 
posibilidades da liña recta 
para iniciar os traballos de 
xeometría.
EP-B3.2-Seguimento de 
normas e das instrucións de 
manexo das ferramentas  
básicas do debuxo técnico.

EP-B3.1-Coñecer e utilizar as 
ferramentas básicas do debuxo 
xeométrico.

5º-EPB3.1.1-Coñece e usa as principais 
ferramentas básicas do debuxo xeométrico 
(regra, escuadro, cartabón,semicírculo etc.)

5º-EPB3.1.2-Utiliza o trazado de liñas paralelas.

5º-EPB3.1.3-Traza ángulos rectos, de 30 e de 60 
graos utilizando as ferramentas básicas.

5º-EPB3.1.4-Manexa os efectos visuais da 
perpectiva para debuxar triángulos e 
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cuadriláteros.

5º-EPB3.1.5-Representa e aplica adecuadamente
o eixe de sematría.

5º-EPB3.1.6-Representa formas xeomátricas con 
precisión e coa axuda da cuadrícula e as 
ferramentas básicas.
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa é unha lei do ordenamento xurídico español con

carácter de Ley Orgánica que modifica á Lei  Orgánica  2/2006, do 3 de maio, de Educación, e seis artigos e  unha disposición da

Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. Promove a autonomía organizativa nos centros e propón un

currículo común básico para todo o territorio do estudo. Sen embargo, os equipos directivos e docentes,  así  como o Consello

Escolar, constitúen o penúltimo paso de concreción do deseño curricular, do que o último sería a programación docente.

O  documento  básico  continúa  sendo  a  programación  didáctica,  instrumento  específico  de  planificación,  desenvolvemento  e

avaliación de cada  unha das  áreas  do currículo,  na que se concretan  os  obxectivos,  as  competencias  básicas,  os contidos,  os

diferentes elementos que compoñen a metodoloxía e os criterios e os procedementos de avaliación.

A programación didáctica integrarase na Programación xeral anual do centro, elaborada polos mestres que integran os distintos

niveis do centro atendendo á necesaria coordinación entre todos cursos, así como entre as diferentes áreas que o integran.

As  programacións  didácticas  desenvolven  o  currículo  establecido  para  a  Educación  Primaria  no  Decreto  105/2014,  do  4  de

setembro, polo que se establece e ordena o currículo de Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

O CPI do Feal atópase situado no concello de Narón; un concello de 39.000 habitantes colindante co municipio de Ferrol. O centro

sitúase na parroquia de Narón e recibe alumnado das parroquias de Narón, O Val, San Xiao e Sedes, sendo eminentemente rural.

O  nivel socioeconómico das familias dos alumnos é medio medio-baixo. A actividade céntrase fundamentalmente nos sectores

industrial e de servizos. A lingua predominante destas familias é o castelán

Trátase dun centro público integrado que supera os 673 alumnos. No que respecta a primaria, o  centro dispón de dúas liñas en

primeiro, dúas liñas en segundo, dúas liñas en terceiro,  tres liñas en cuarto, tres liñas en quinto e tres liñas en sexto, sendo a

xornada escolar continuada de 9:00 a 14:00, cun recreo de media hora. A maior parte do alumnado accede en transporte escolar e

unha pequena parte usa o comedor escolar con servizo de catering  xestionado pola Xunta.

Actualmente hai 436 alumnos/as na Educación Primaria. O nivel conta con  66 alumnos/as repartidos en 3 aulas.

O número de mestres que impartirá docencia repártese da seguinte forma:

 3 titores / as

 1 mestre de Educación Musical

 1 mestra de Inglés

 1 mestre de Educación Física

 1 mestra de Relixión Católica

 1 mestra en Pedagoxía Terapéutica

 1 mestra en Audición e Linguaxe
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Contamos ademais cos seguintes recursos materiais:

o 1 patio cuberto

o 1 biblioteca

o 1 sala de informática

o 1 Ximnasio
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2.- CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Pódese indicar  que a distribución de competencias por estándar está reflectido no punto 4 da programación.

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual,

as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional, traballaranse desde todas as áreas posibilitando e fomentando que o proceso

de ensino-aprendizaxe dos alumnos sexa o máis completo posible.

Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas axudará a que os nosos alumnos aprendan a desenvolverse desde uns determinados valores que

constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir.

A diversidade de alumnos cos seus estilos de aprendizaxe diferente, levarannos a traballar desde as diferentes potencialidades que posúen, apoiándonos sempre nas súas fortalezas

para poder dar resposta ás súas necesidades.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

Os obxectivos curriculares da área de matemáticas así como criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe cobren os aspectos básicos desta competencia no uso de elementos

matemáticos e resolución de problemas así como de comprensión e aplicación dos métodos científicos. Así mesmo, engadiremos algúns aspectos máis que os complementen, como

pode ser o coidado do medio para adestrar a boa xestión de recursos materiais ou hábitos saudables desde o centro de interese formulado nas unidades. O traballo centrarase en:

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

 Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

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

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

 Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.

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

Comunicación lingüística

    páxina 5



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2021-2022 

A comprensión escrita así como a expresión oral e escrita deben se adestradas desde todas as áreas, pois son parte do que se denominaron aspectos competenciais transversais. Para

iso, en cada unidade didáctica, adestraremos polo menos un destes indicadores.

A comprensión é vital para o desenvolvemento de calquera área e, por este motivo, deberiamos adestralo de xeito explícito e sistemático ao longo de todas as unidades.

Serán:

 Comprender o sentido dos textos escritos.

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

 Gozar coa lectura.

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

 Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor...

 Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros nas diversas situacións comunicativas.

 Redactar textos sinxelos seguindo as instrucións dadas, de xeito ordenado, coidando a expresión e  respectando as normas básicas de ortografía e de  puntuación.

 Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera situación.

 Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de materias diversas.

Competencia dixital

No decreto do currículo  queda clara a necesidade de traballar de xeito transversal en todas as áreas as tecnoloxías da información e da comunicación audiovisual. É evidente a

importancia das ferramentas dixitais para a adquisición de coñecemento en todas as materias e idades.

Para iso, centraremos a nosa atención en:

 Empregar distintas fontes para a busca de información.

 Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

 Elaborar información propia derivada de información obtida a través de medios tecnolóxicos.

 Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos.

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.
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 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

 Levamos varios anos de experiencia no uso do programa Abalar e, tamén traballando co alumnado a través dunha aula dixital. Este ano continuaremos traballando neste

sentido, intentando adecuar os contidos ás demandas da LOMCE.

Conciencia e expresións culturais

Malia que esta competencia se desenvolve principalmente nas áreas de Ciencias Sociais e nas linguas, e na educación en valores, no resto traballarémola desde a interculturalidade e

respecto por crenzas e pensamentos diferentes e a expresión artística con sentido estético na realización de traballos.

En todo caso, tomamos como referencia:

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

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

 Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián.

 Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

As competencias sociais e cívicas encerran a comprensión e a aplicación de dereitos e deberes dos cidadáns nun Estado democrático. Traballar cos compañeiros, convivir, compartir

coñecemento,  participar  na  xestión  do  grupo,  propoñer,  colaborar...  son  aspectos  desta  competencia  que  podemos  adestrar  desde  calquera   área,  máis  aló  dos  propiamente

relacionados coas áreas de ciencias socias e naturais.

Porén poñeremos o acento nos seguintes aspectos.

 Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e na resolución de conflitos.

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

 Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

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

 Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

 Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
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Desenvolver a autonomía persoal, o liderado na xestión de grupos de traballo e estimular a creatividade son aspectos doadamente abordables desde calquera área no traballo diario e

mediante a proposta de traballo en grupos colaboradores. Ademais, podemos promover o adestramento de habilidades propiamente emprendedoras no deseño de tarefas que permitan

a xestión de recursos materiais e persoais.

Os aspectos sobre os que traballaremos son:

 Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

 Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

 Ser constante no traballo, superando as dificultades.

 Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

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

 Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

 Encontrar posibilidades no contorno que outros non aprecian.

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

 Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo

Aprender a aprender

A competencia aprender a aprender toma especial relevancia á hora de xerar procesos de pensamento eficaces para resolución de problemas en cada unha das áreas. Por este motivo,

traballarémola de xeito especialmente intenso, dado que está incrustada na  razón de ser da Educación Primaria. Por iso, a reflexión sobre os procesos de aprendizaxe e a consecución

de obxectivos é especialmente relevante.

 Desenvolver as distintas intelixencias múltiples.

 Xestionar os recursos e as motivacións persoais a favor da aprendizaxe.

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

 Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

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

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos resultados intermedios.

 Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe.
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 Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

Perfil Competencial

Comunicación Lingüística (CCL)

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral 

e escrita, as conclusións.

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc).

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, 

extraendo conclusións e comunicando os resultados

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de 

forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións.

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento do funcionamento global do corpo.

CNB2.3.2. Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.

CNB2.3.4. Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.).

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e funcións de cada un deles.

CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

CNB3.3.1. Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.

CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito 

oral e escrito os resultados

CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química. CNB4.2.2. Identifica

e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías renovables e non renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo posibles actuacións 

para un desenvolvemento sostible.
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CNB4.3.1. Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, na forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de enerxía, comunicando 

o proceso seguido e o resultado obtido.

CNB4.3.2. Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os efectos da calor no aumento de temperatura e dilatación dalgúns materiais

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes soportes.

CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas

CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns efectos da electricidade.

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade.

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías da 

información e a comunicación.

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por 

escrito.

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.

CCB CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e 

histórico.1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos.

CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan.

CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa diversidade.

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do nosos 

planeta.

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables para frealo.

CSB3.1.2.Identifica as principais institucións e os seus órganos de goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e explicando en que consiste o mercado único e a zona 

euro.

CSB3.2.1.Define poboación dun territorio e identifica os principais factores que inciden nesta e defíneos correctamente.

CSB3.3.1.Describe as principais características da poboación española e europea.

CSB3.3.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de vida ou a natalidade.

CSB3.3.3.Describe os factores que condicionan a distribución da poboación española e europea.
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CSB3.4.1.Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a chegada de emigrantes ao noso país.

CSB3.5.2.Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e Europa e as súas localizacións nos territorios correspondentes.

CSB3.9.2.Describe diversas formas de organización empresarial.

CSB3.9.3.Define termos sinxelos relacionados co mundo da empresa e a economía, ilustrando as definicións con exemplos.

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios e finais nomeando algunhas 

fontes da historia representativas de cada unha delas.

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica).

LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección.

LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e consideración polas ideas, 

sentimentos e emocións dos e das demais.

LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de persoa 

moderadora e certas normas de cortesía.

LCB1.2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para comunicarse nas interaccións orais.

LCB1.3.1. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

LCB1.3.2. Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, substituíndo elementos básicos do modelo dado.

LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:

- Debates e diálogos

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación.

LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

LCB1.4.1. Amosa unha actitude de escoita atenta.

LCB1.4.2. Comprende a información xeral en textos orais de uso habitual, do ámbito escolar e social. LCB1.4.3. Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto necesarios para a

comprensión global (léxico, locucións).

LCB1.5.1. Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas expresións axeitadas para as diferentes funcións da linguaxe.

LCB1.5.3. Diferenza polo contexto o significado de correspondencias fonemagrafía idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

LCB1.6.1. Identifica o tema do texto.

LCB1.6.2. Identifica as ideas principais dun texto.
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LCB1.6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias.

LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas estratexias de 

comunicación oral.

LCB1.8.1. Sigue instrucións dadas para levar a cabo actividades diversas.

LCB1.8.2. Responde de forma correcta a preguntas correspondentes á comprensión literal, interpretativa e crítica do texto, e infire o sentido de elementos non explícitos nos textos 

orais

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva.

LCB1.9.1. Reproduce comprensiblemente textos orais breves e sinxelos imitando modelos e axustándose á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 

argumentativos) e a súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

LCB1.9.2. Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un texto e exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas.

LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando os 

recursos lingüísticos pertinentes.

LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e entrevistas, 

emisión de xuízo persoal.

LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, televisión e da internet.

LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos.

LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo modelos.

LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese.

LCB2.1.1. Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada.

LCB2.1.2. Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de palabras.

LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas principais e as secundarias dos textos de diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir da lectura dun texto

en voz alta.

LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa

intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

LCB2.3.1. Le en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade.

LCB2.3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os textos lidos.

LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática.
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LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos diferentes tipos de texto.

LCB2.4.3. Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.

LCB2.4.4. Elabora esquemas a partir de textos expositivos.

LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións.

LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global.

LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto.

LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa información que aparece no texto relacionada con estes.

LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais sinxelos.

LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos.

LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra.

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo.

LCB2.8.1. Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do contexto.

LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade.

LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes tipos de textos.

LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención.

LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos publicitarios.

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información.

LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma.

LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma.

LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións.

LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os textos lidos.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, folletos 

informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, …

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando  normas gramaticais e 

ortográficas.

LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na escritura.
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LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha expresión 

persoal.

LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel.

LCB3.2.3. Reproduce textos ditados con corrección.

LCB3.2.4. Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais.  

LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, no proceso de escritura.

LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas)

LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes

(directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou histórico.

LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal.

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista.

LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora.

 - Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a presentación.

 - Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se trata.

 - Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos.

- Reescribe o texto.

LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas.

LCB4.1.1. Identifica todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados,

enlazar ou relacionar palabras ou oracións.

LCB4.1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e compostos nas formas persoais e non persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os verbos. LCB4.1.3. 

Diferenza familias de palabras.

LCB4.2.1. Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e abreviaturas.

LCB4.2.2. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.

LCB4.2.3. Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun texto.

LCB4.2.4. Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: causa, consecuencia, finalidade...
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LCB4.2.5. Identifica as oracións como unidades de significado completo. Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado.

LCB4.3.1. Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en diferentes soportes e úsaos para buscar o significado de calquera palabra (derivadas e sinónimas).

LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o dicionario. LCB4.3.3. Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas nas súas 

producións escritas.

LCB4.4.1. Sinala as características que definen ás diferentes clases de palabras e nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos diferentes tipos de producións.

LCB4.4.2. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita.

LCB4.4.3. Aplica correctamente as normas de acentuación e clasifica as palabras dun texto.

LCB4.4.4. Usa con corrección os signos de puntuación.

LCB4.4.5. Aplica as normas do uso da til.

LCB4.4.6. Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas propias.

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España e o español de América.

LCB4.6.2. Recoñece e identifica algunhas das características relevantes (históricas, socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das linguas oficiais en España.

LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos literarios.

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en

ditas producións.

LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia.

LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións, refráns e adiviñas.

LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e as conclusións obtidas.

MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e 

defender argumentos.
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MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando 

a información relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros.

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e 

resolución de problemas.

MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos 

datos, a situación formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas.

MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.

MTB2.9.2. 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.

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar 

unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.

MTB3.4.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias utilizadas en todos os procedementos realizados.

MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados nas unidades de 

medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido.

MTB4.6.1 Resolve problemas 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 decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

MTB5.5.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas e a 

conveniencia da súa utilización.

MTB5.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 

contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.
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VSCB1.1.1. Explica ou valor dá respectabilidade e dá dignidade persoal.VSCB1.1.3 Coñece e asume vos trazos característicos dá súa personalidade, poñéndoos de manifesto 

asertivamente.

VSCB1.2.2. Describe o valor da reestructuración cognitiva e a resiliencia.

VSCB1.2.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e as demais nas actividades cooperativas.VSCB1.3.2. Explica razóns para asumir as súas 

responsabilidades durante a colaboración.VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe.

VSCB2.1.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está dicindo.

VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan motivadas para expresarse.

VSCB2.2.1. Comparte sentimentos durante o diálogo.

VSCB2.2.2. Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo. 

VSCB2.3.1. Emprega a linguaxe positiva.

VSCB2.3.2. Autoafírmase con respecto.

VSCB2.4.1 Infire e dá o sentido adecuado á expresión dos e das demais. 

VSCB2.4.2. Utiliza correctamente as estratexias de escoita activa: clarificación, parafraseo, resumo, reestructuración, reflexo de sentimentos.

VSCB2.5.1.Interacciona con empatía. 

VSCB2.6.2. Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos sociais para as persoas do contorno social próximo.

VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados na súa contorna próxima expresando as conclusións en traballos creativos.

VSCB3.3.1.Explica o concepto de norma.

VSCB3.3.3. Participa na elaboración das normas do colexio.

VSCB3.4.3. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos nas relacións interpersoais.

VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

VSCB3.7.1. Expresa que é un dilema moral.

VSCB3.9.4. Analiza, reflexiona e expresa conclusións sobre os dereitos de libre expresión e opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión.

VSCB3.11.2. Razoa a contribución de diferentes institucións, organizacións e servizos públicos en relación á garantía dos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.

VSCB3.12.1. Explica os dereitos e deberes básicos da Constitución española.

VSCB3.13.1. Comprende, valora e expón por escrito o deber da contribución cidadá ao ben da sociedade.

VSCB3.13.2. Explica a función dos impostos de proporcionar recursos sociais que melloran a calidade de vida dos cidadáns e cidadás.

VSCB3.13.3. Realiza producións creativas sobre as consecuencias de non pagar impostos.
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VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica as consecuencias do esgotamento das fontes de enerxía. 

VSCB3.14.3. Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire non contaminado para a saúde e a calidade de vida.

VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida.

VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos da contorna digital.

VSCB3.17.3. Realiza exposicións axuizando criticamente hábitos de consumo innecesario.

VSCB3.18.2. Reflexiona sobre o modo no que se poderían evitar accidentes de tráfico e expón as súas conclusións.

VSCB3.18.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr accidentes de tráfico.

EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades e características das obras artísticas seguindo un protocolo

EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas composicións plásticas.

EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre as formas xeométricas do seu contexto próximo.

EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais aplicados sobre soportes distintos.

EPB1.2.1. Analiza de xeito sinxelo e utilizando a terminoloxía adecuada imaxes fixas atendendo ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz e 

función).

EPB1.2.2 Coñece a evolución da fotografía desde o branco e negro á cor, do formato de papel ao dixital, e valora as posibilidades que trae consigo a fotografía.

EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios tecnolóxicos, analizando a posteriori a adecuación do encadre ao propósito inicial. EPB1.2.3. Recoñece os temas da fotografía.

EPB1.2.5. Recoñece o cine de animación como un xénero do cine e comenta o proceso empregado para a creación, a montaxe e a difusión dunha película de animación, realizado 

tanto coa técnica tradicional como coa técnica actual.

EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía apresa o propósito dos seus traballos e as características dos mesmos.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e elaborando un resumo.

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, distinguindo a información da opinión.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións.

LGB1.3.1. Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os dobres sentidos.

LGB1.3.2. Recoñece a retranca como un trazo característico da lingua galega.

LGB1.4.1. Participa adecuadamente nunha conversación entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

LGB1.4.2. Segue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas.
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LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións no aula adecuando o discurso ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario si é necesario.

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates.

LGB1.4.5 Identifica o grado de formalidade da situación de comunicación e axusta a leste a súa produción.

LGB1.5.1. Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper.

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral dentro da 

escola ou fóra dela.

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía con acódea interlocutora.

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronunciación e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

LGB1.6.5. Participa activamente na conversación suscitando e contestando preguntas.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

LGB1.7.2. Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos adecuados. 

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada contexto.

LGB1.7.4. Mostra un discurso oral fluído, claro, cunha pronunciación e entoación adecuada e propia da lingua galega.

LGB1.8.1. Elabora textos propios dos medios de comunicación.

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: xestos, miradas, postura corporal... para reforzar o sentido das súas producións orais.

LGB1.10.1. Mostra respecto ás ideas dos e das demais e contribúe activamente ao traballo en grupo.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronunciación e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista.

LGB1.12.2 Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas.

LGB2.1.2. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo).

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da lingua galega

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversacións con persoas coñecidas ou descoñecidas.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.
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LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos.

LGB2.1.5. Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns mecanismos de cohesión.

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia información, opinión e publicidade.

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada momento.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas conceptuais e ilustracións, relacionando esta con o contido do texto que a acompaña.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto.

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto, indicando as ideas principais e secundarias.

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do título e as ilustracións.

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras crave para alcanzar a comprensión integral, cando é necesario.

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto.

LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de aprendizaxe, de goce persoal ou de resolución de problemas.

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras.

LGB2.7.2. Le textos en voz alta con fluidez e precisión.

LGB2.7.3. Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz adecuados.

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, obter nova información.

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora.

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e no seu mellora.

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais, para obter datos e informacións, con autonomía.

LGB2.9.1. Mostra interese pola conservación e organización dos seus libros físicos e/ou virtuales.

LGB2.10.1. Mostra interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

LGB2.11.1. Mostra autonomía lectora e capacidade de seleccionar textos do seu interese.
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LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

LGB2.12.1. Percibe as diferenzas lingüísticas presentes nas variedades da lingua galega.

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas, guións ou mapas 

conceptuais.

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os enunciados.

LGB3.1.3. Respecta as regras de puntuación no texto.

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxes e usa unha linguaxe non sexista.

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso.

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica,  imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, programas...

LGB3.2.2. Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos medios de comunicación, imitando modelos.

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de cada xénero.

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado.

LGB3.2.5. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.

LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes...

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de xeito imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios,

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

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica.

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe.

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario.

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de xeito autónomo.

LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións.

LGB3.6.1. Utiliza recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de xeito creativo.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte.
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LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, conxunción e 

interxección.

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos.

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, exclamativo e imperativo.

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e número e recoñece os 

complementos do nome.

LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas.

LGB4.3.1. Emprega con correccións os signos de puntuación.

LGB4.3.2. Usa unha sintaxes adecuada nas súas producións.

LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono.

LGB4.4.1. Usa adecuadamente diversos conectores entre oracións: causa,  consecuencia, finalidade, contradición, condición...

LGB4.4.2. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos: anáfora, deixis, elipses, sinónimos...

LGB4.5.1. Identifica, en oracións, o papel semántico do suxeito.

LGB4.5.2. Transforma oracións activas en pasiva, e viceversa.

LGB4.7.1. Usa adecuadamente o dicionario para buscar calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto. LGB4.6.1. Transforma un texto narrativo de 

estilo directo noutro de estilo.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas.

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, siglas e abreviaturas.indirecto e 

viceversa.

LGB4.8.1. Identifica as características relevantes (históricas, socioculturais...) da lingua galega.

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.

LGB4.9.1. Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que está aprendendo.

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está aprendendo, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe.
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LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral galega (refráns, adiviñanzas, lendas, contos, poemas, conxuros, cancións, devanditos, 

romances, cancións) e da literatura galega en xeral.

LGB5.1.2. Valora os textos da literatura galega (oral ou non) como fonte de coñecemento da nosa cultura e como recurso de goce persoal.

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.

LGB5.3.2. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, recordos.LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos 

recorrentes na literatura.

LGB5.5.1. Participa activamente en dramatizacións de textos literarios diversos.

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de goce persoal.

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da cultura galega, mostrando interese e respecto.

LGB5.7.2. Mostra curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a diversidade cultural.

Competencia matemática e competencia básica en ciencia e tecnoloxía ( CMCT )

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral 

e escrita, as conclusións

CNB1.1.2. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc).

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico.

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións 

tomadas.

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, 

extraendo conclusións e comunicando os resultados.

    páxina 23



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2021-2022 

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de 

forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do ser humano.

CNB2.2.1. Identifica e describe as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais función

CNB2.3.1. Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento do funcionamento global do corpo.

CNB2.3.2. Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

CNB2.3.4. Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.).

CNB2.3.5. Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e reais.

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e funcións de cada un deles.

CNB3.2.1. Identifica as características e clasifica os seres vivos:

- Reino animal.

- Reino das plantas.

- Reino dos fungos.

- Outros reinos.

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación científica de animais e plantas.

CNB3.2.3. Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

CNB3.3.2. Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, charca, bosque, litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan.

CNB3.3.3. Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo fincapé no coidado destes e nomea algunhas causas de extinción de especies.

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a observación científica.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito 

oral e escrito os resultados.

CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da 

corrente eléctrica e os cambios de estado.

CNB4.1.2. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen reaccións químicas: combustión, oxidación e 

fermentación.

CNB4.2.1. Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química.
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CNB4.2.2. Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías renovables e non renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo 

posibles actuacións para un desenvolvemento sostible.

CNB4.3.1. Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, na forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de enerxía, comunicando 

o proceso seguido e o resultado obtido.

CNB4.3.2. Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os efectos da calor no aumento de temperatura e dilatación dalgúns materiais.

CNB4 4.1 Identifica, experimenta e exemplifica argumentando algúns cambios de estado e a súa reversibilidade.

CNB4.4.2. Separa os compoñentes dunha mestura mediante destilación, filtración, evaporación ou disolución.

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes soportes.

CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características das reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación.

CNB4.4.5. Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de observación e dos materiais de traballo

CNB5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas segundo o número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que realizan.

CNB5.1.2. Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas.

CNB5 2.1 Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición para resolver un problema a partir de pezas moduladas (escaleira, ponte, tobogán etc.)

CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns efectos da electricidade.

CNB5.3.2. Observa e identifica as principais características dos imáns e relaciona electricidade e magnetismo.

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías da 

información e a comunicación.

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por 

escrito.

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos.

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico.
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CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que

poden aparecer nel.

CSB2.2.1.Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan

CSB2.3.1.Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as características dos principais paisaxes de España e de Europa valorando a súa diversidade

CSB2.4.1.Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes hidrográficas e o seu clima.

CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de Europa.

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do nosos 

planeta.

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables para frealo.

CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.

CSB3.3.4.Describe a densidade de poboación de España comparándoa mediante gráficos coa media da Unión Europea.

CSB3.5.1.Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.

CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a cada un deles.

CSB3 7.2.Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un pequeno presuposto persoal.

CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando prezos e recompilando información.

CSB3.9.1.Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu tamaño e o sector económico ao que pertencen ás actividades que desenvolven.

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios e finais nomeando algunhas 

fontes da historia representativas de cada unha delas.

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos.

CSB4.3.1.Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis importantes das distintas idades da historia en España.

CSB4.3.2.Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos fundamentais da historia de España describindo as principais características de cada unha delas.

CSB4.3.4.Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e culturais das distintas etapas da historia de España citando os seus representantes máis significativos.

LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa información que aparece no texto relacionada con estes.

LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención

MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis encontrados, analizando a súa idoneidade e os erros que se producen.
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MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e as conclusións obtidas.

MTB1.3.1. Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen ou as refuten, en situacións a resolver, en contextos numéricos, xeométricos ou funcionais.

MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e problemas coa precisión, co esmero e co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade da situación.

MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e 

defender argumentos.

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares.

MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas, conxecturas e construír e defender argumentos.

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando 

a información relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros.

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.2.2. Utiliza os números negativos en contextos reais.

MTB2.3.1. Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes.

MTB2.3.2. Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima.

MTB2.3.3. Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal.

MTB2.4.1. Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10.

MTB2.5.1. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

MTB2.5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e 

resolución de problemas.

MTB2.5.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias.

MTB2.6.1. Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.

MTB2.6.2. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.

MTB2.6.3. Realiza operacións con números decimais.

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.
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MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes.

MTB2.7.2. Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes.

MTB2.7.3. Calcula aumentos e diminucións porcentuais.

MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida diaria.

MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos 

datos, a situación formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas.

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións).

MTB2.8.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras.

MTB2.8.8. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100.

MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd.

MTB2.8.10. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das súas cifras.

MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións reais.

MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.

MTB2.9.2. 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.

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar 

unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida.

MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.

MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa.

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

MTB3.4.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade e volume.

MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados nas unidades de 

medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido.

MTB3.5.1. Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
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MTB3.6.1. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións 

no contexto e buscando outras formas de resolvelo

MTB4.1.1. Identifica e representa posicións relativas de rectas e circunferencias.

MTB4.1.2. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice…

MTB4.1.3. Describe posicións e movementos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, xiros…

MTB4.1.4. Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer representacións elementais no espazo.

MTB4.1.5. Identifica en situacións moi sinxelas a simetría do tipo axial e especular.

MTB4.2.1. Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos, identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos.

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e exploración de formas xeométricas.

MTB4.3.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo.

MTB4.3.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria.

MTB4.4.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular.

MTB4.4.2. Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo.

MTB4.5.1. Comprende e describe situacións da vida cotiá, e interpreta e elabora representacións espaciais (planos, esbozos de itinerarios, maquetas,…), utilizando as nocións 

xeométricas básicas (situación, movemento, paralelismo, perpendicularidade, escala, simetría, perímetro e superficie).

MTB4.6.1 Resolve problemas 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 decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

MTB4.6.2. 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.

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.

MTB5.2.1. Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de situacións do seu contorno, utilizándoos para construír táboas de frecuencias absolutas e relativas.

MTB5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de centralización: a media aritmética, a moda e o rango.

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.

MTB5.2.4. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas

MTB5.3.1. Identifica situacións de carácter aleatorio.

MTB5.4.1. Realiza conxecturas e estimacións sobre algún xogos (moedas, dados, cartas, loterías…)
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MTB5.5.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas e a 

conveniencia da súa utilización.

MTB5.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 

contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

 VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades humanas contaminantes.

EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón.

EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o milímetro como unidade de medida habitual aplicada ao debuxo técnico.

EPB3.1.4. Suma e resta segmentos utilizando a regra e o compás.

EPB3.1.5. Calcula graficamente a mediatriz dun segmento utilizando a regra e o compás.

EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o raio.

EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, tres, catro e seis partes iguais, utilizando o material propio do debuxo técnico.

EPB3.1.8. Aplica a división da circunferencia á construción de estrelas e elementos florais aos que posteriormente lles dá cor.

EPB3.1.10. Suma e resta ángulos de 90, 60, 45 e 30 graos utilizando o escuadro e o cartabón.

EPB3.1.12. Identifica nunha obra bidimensional formas xeométricas simples.

EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo ou pola docente.

EPB3.1.14. Coñece e comprende o termo de escala e é capaz de aplicalo cambiando a escala dun debuxo sinxelo mediante o uso de cuadrícula.

EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e constrúe os polígonos elementais, apreciando as súas diferenzas e similitudes.

EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e valora a precisión dos resultados.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña.

Competencia dixital (CD)

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral 

e escrita, as conclusións.
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CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc).

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de 

forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito 

oral e escrito os resultados.

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes soportes.

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por 

escrito.

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico.

LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación: - Debates e diálogos

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva.

LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, televisión e da internet.

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo.

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, folletos 

informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

LCB3.2.4. Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais.

LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e informático, sobre problemas

LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou histórico.

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas.

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.
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MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e as conclusións obtidas.

MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas, conxecturas e construír e defender argumentos.

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando 

a información relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros.

MTB4.2.2. Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas tecnolóxicas para a construción e exploración de formas xeométricas.

VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu contorno próximo expresando as conclusións en traballos creativos.

VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías.

VSCB3.13.3. Realiza producións creativas sobre as consecuencias de non pagar impostos.

VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades humanas contaminantes.

VSCB3.16.1. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías.

VSCB3.17.1. Realiza análise de información dixital sobre as razóns polas que as persoas senten a necesidade de consumir ao ver un anuncio publicitario.

VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a influenza da publicidade expresando as conclusións mediante traballos creativos.

EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación para familiarizarse cos conceptos elementais da creación audiovisual: guión, realización, montaxe, son.

EPB1.3.1. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques de imaxes dixitais (copiar, pegar, modificar tamaño, cor, brío, contraste, …) que lle serven para a 

ilustración de textos.

EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes propias ou alleas, e respecta a propiedade intelectual de cada persoa..

EPB2.4.2. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques de imaxes dixitais (copiar, pegar; modificar tamaño, cor, brillo, contraste etc.) que serven para a 

ilustración de textos.

EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios da comunicación artística (carteis, guías ou programas).

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións.

LGB1.8.1. Elabora textos propios dos medios de comunicación.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto.
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LGB2.5.2. Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a información dun texto.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais,para obter datos e informacións, con autonomía.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, programas...

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario.

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma.

LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións.

LGB3.6.1. Utiliza recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte.

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

Aprender a aprender (CAA)

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral 

e escrita, as conclusións.  

CNB1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico.

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións 

tomadas.

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, 

extraendo conclusións e comunicando os resultados.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de 

forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB2.3.2. Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.
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CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación científica de animais e plantas.

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para

achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e os cambios de estado.medios audiovisuais e 

tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito oral e escrito os resultados.

CNB4.1.2. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen reaccións químicas: combustión, oxidación e 

fermentación.

CNB4.3.1. Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, na forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de enerxía, comunicando 

o proceso seguido e o resultado obtido.

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes soportes.

CNB4.4.4. Identifica e expón as principias características das reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación.

CNB5 2.1 Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou condición para resolver un problema a partir de pezas moduladas (escaleira, ponte, tobogán etc.)

CSB1.1.1.Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por 

escrito.

CSB1.2.1.Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

CSB1.2.2.Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.

CSB1.3.1.Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.

CCB1.3.2.Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos.

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico.

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e amosa habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CSB1.5.2.Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático.

CSB1.6.1.Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos 

universalmente compartidos.

CSB1.7.1.Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida da aula e do centro e crea e utiliza estratexias para resolver conflitos entre seus compañeiros.

 CSB1.7.2.Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornos (escola, familia, barrio etc.)

CSB1.8.1.Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos e fomenta os valores democráticos.
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CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo 

ante as circunstancias que lle rodean.

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas.

CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades.

CSB2.1.1.Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que

poden aparecer nel..

CSB2.4.2.Recoñece as principais características do relevo, os ríos e o clima de Europa.

CSB2.5.1.Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do nosos 

planeta.

CSB2.6.1 Explicar as causas e consecuencias do cambio climático e as actuacións responsables para frealo.

CSB3.1.1.Explica que é a Unión Europea e cales son os seus obxectivos políticos e económicos e localiza nun mapa os países membros e as súas capitais.

CSB3 2.2 Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos usados no estudo da poboación.

CSB3.3.2.Explica o proceso da evolución da poboación en España e Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a esperanza de vida ou a natalidade.

CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos concretos.

CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a cada un deles.

CSB3 7.2.Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un pequeno presuposto persoal.

CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando prezos e recompilando información.

CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora a capacidade emprendedora dos membros dunha sociedade.

CSB4.1.1.Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que marcan os inicios e finais nomeando algunhas 

fontes da historia representativas de cada unha delas.

CSB4.2.1.Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as relacións entre os acontecementos. España das 

distintas épocas históricas estudadas.

CSB4.3.3.Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España das distintas épocas históricas estudadas.  

CSB4.3.5.Explica os principais acontecementos que se produciron durante o s. XIX e XX e que determinan a nosa historia contemporánea.

CSB4.3.6.Describe as características da sociedade española actual, e valora o seu carácter democrático e plural, así como a pertenza á Unión Europea.

CSB4.4.1.Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.
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CSB4.4.2.Respecta os restos históricos e os valora como un patrimonio que debemos legar e recoñece o valor que o patrimonio arqueolóxico monumental nos achega para o 

coñecemento do pasado.

CSB4.5.1.Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un edificio antigo.

CSB4.5.2.Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e europea como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica).

LCB1.1.2. Transmite as ideas con claridade, coherencia e corrección.

LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e consideración polas ideas, 

sentimentos e emocións dos e das demais.

LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de persoa 

moderadora e certas normas de cortesía.

LCB2.2.1. Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas principais e as secundarias dos textos de diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir da lectura dun texto

en voz alta.

LCB2.2.2. Comprende, con certo grado de detalle, diferentes tipos de textos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa

intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

LCB2.4.1. Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. Identifica as partes da súa estrutura organizativa, analiza a súa progresión temática.

LCB2.4.2. Elabora resumos de textos lidos e identifica os elementos característicos dos diferentes tipos de texto.

LCB2.5.1. Interpreta o valor do título e as ilustracións.

LCB2.5.2. Marca as palabras clave dun texto que axudan á comprensión global.

LCB2.5.3. Activa coñecementos previos axudándose deles para comprender un texto.

LCB2.5.4. Realiza inferencias e formula hipóteses.

LCB2.5.5. Comprende a información contida nos gráficos, establecendo relacións coa información que aparece no texto relacionada con estes.

LCB2.5.6. Interpreta esquemas de chave, números, mapas conceptuais sinxelos.

LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos.

LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra.

LCB2.7.1. Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de soporte informático para obter datos e información para realizar traballos individuais ou en grupo.

LCB2.8.2. Comprende textos xornalísticos e publicitarios. Identifica a súa intención comunicativa. Diferenza entre información, opinión e publicidade.
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LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes tipos de textos.

LCB2.8.4. Establece relación entre as ilustracións e os contidos do texto, presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a intención.

LCB2.9.1. Utiliza os medios informáticos para obter información.

LCB2.9.2. Interpreta a información e fai un resumo da mesma.

LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma.

LCB2.10.2. Expón os argumentos de lecturas realizadas dando conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou autora, editorial, xénero ou ilustracións.

LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os textos lidos.

LCB3.1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, textos literarios, folletos 

informativos e literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, ….

LCB3.1.2. Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais cohesivas e respectando as normas gramaticais 

e ortográficas.

LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na escritura.

LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha expresión 

persoal.

LCB3.2.2. Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras de acentuación e ortográficas propias do nivel.

LCB3.2.4. Emprega estratexias de procura e selección da información: tomar notas, elaborar esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais.

LCB3.3.1. Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, no proceso de escritura.

LCB3.4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e organizados procedentes de diferentes textos (libros de consulta, xornais e revistas)

LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes

(directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou histórico.

LCB3.5.1. Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de forma persoal.

LCB3.6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista.

LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora

 - Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a presentación.

 - Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se trata.

 - Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos.
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 - Reescribe o texto.

LCB3.8.1. Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para escribir, presentar os textos e buscar información, crear táboas e gráficas.

LCB4.3.1. Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario, en diferentes soportes e úsaos para buscar o significado de calquera palabra (derivadas e sinónimas).

 LCB4.3.2. Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de entre as varias que lle ofrece o dicionario.

LCB4.5.1. Utiliza distintos programas educativos dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.

LCB5.2.2. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos literarios.

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en

ditas producións.

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia.

LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións, refráns e adiviñas.

MTB1.1.1. Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis encontrados, analizando a súa idoneidade e os erros que se producen.

MTB1.2.1. Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e as conclusións obtidas

MTB1.3.1. Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen ou as refuten, en situacións a resolver, en contextos numéricos, xeométricos ou funcionais.

MTB1.4.1. Propón a resolución de retos e problemas coa precisión, co esmero e co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade da situación.

MTB1.4.2. Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e 

defender argumentos.

MTB1.5.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares.

MTB1.5.2. Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas, conxecturas e construír e defender argumentos.

MTB1.6.1. Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando 

a información relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros.

MTB2.1.2. Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o 

valor de posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.2.1. Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 

posición de cada unha das súas cifras.

MTB2.5.3. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexia.

MTB2.6.4. Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.
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MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida diaria.

MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos 

datos, a situación formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas.

MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións).

MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.

MTB2.9.2. 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.

MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar 

unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.

MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida.

MTB3.4.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias utilizadas en todos os procedementos realizados.

MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados nas unidades de 

medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido.

MTB3.5.1. Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares.

MTB3.6.1. Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións 

no contexto e buscando outras formas de resolvelo.

MTB4.3.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria.

MTB4.5.1. Comprende e describe situacións da vida cotiá, e interpreta e elabora representacións espaciais (planos, esbozos de itinerarios, maquetas,…), utilizando as nocións 

xeométricas básicas (situación, movemento, paralelismo, perpendicularidade, escala, simetría, perímetro e superficie).

MTB4.6.1 Resolve problemas 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 decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

MTB4.6.2. 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.

MTB5.1.1. Identifica datos cualitativos e cuantitativos en situacións familiares.

MTB5.2.1. Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de situacións do seu contorno, utilizándoos para construír táboas de frecuencias absolutas e relativas.
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MTB5.2.2. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de centralización: a media aritmética, a moda e o rango.

MTB5.2.3. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.

MTB5.2.4. Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas.

MTB5.4.1. Realiza conxecturas e estimacións sobre algún xogos (moedas, dados, cartas, loterías…)

MMTB5.5.1. Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 

recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios…), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as consecuencias destas e a 

conveniencia da súa utilización.

MTB5.5.2. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no 

contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

VSCB1.1.3 Coñece e asume os rasgos característicos da súa personalidade, poñéndoos de manifesto asertivamente.

VSCB1.2.1. Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva.

VSCB1.3.3. Xera confianza nos demais realizando unha autoavaliación responsable da execución das tarefas.

VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e cívicos e implanta solucións potencialmente efectivas.

VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan motivadas para expresarse.

VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu contorno próximo expresando as conclusións en traballos creativos.

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.

VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva.

VSCB3.3.2. Infire a necesidade das normas da súa comunidade educativa.

VSCB3.14.2. Investiga os efectos do abuso de determinadas fontes de enerxía.

VSCB3.14.3. Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire non contaminado para a saúde e a calidade de vida.

VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida.

VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos do contorno dixital.

VSCB3.18.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de comunicación.

EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes.
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EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha composición plástica.

EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios tecnolóxicos, analizando a posteriori a adecuación do encadramento ao propósito inicial.

EPB1.2.5. Recoñece o cine de animación como un xénero do cine e comenta o proceso empregado para a creación, a montaxe e a difusión dunha película de animación, realizado 

tanto coa técnica tradicional como coa técnica actual.

EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón do cómic.

EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación para familiarizarse cos conceptos elementais da creación audiovisual: guión, realización, montaxe, son.

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas para as súas creacións, manexando os materiais e instrumentos de forma adecuada, coidando o material e o 

espazo de uso.

EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores 

etc.).

EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións.

EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e soltura.

EPB2.1.5. Valora os elementos e os recursos empregados para alcanzar o efecto que máis se axuste ás propias necesidades.

EPB2.1.6. Distingue e explica as características da cor en canto a súa luminosidade, tono e saturación, aplicándoas cun propósito concreto nas súas producións.

EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a partir da aplicación da cor.

EPB2.1.8. Executa composicións paredadas nas que aparecen as cores complementarias respectivas.

EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.).

EPB2.2.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas sinxelas.

EPB2.2.2. Experimenta coa superposición de planos para crear volumes.

EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar sensación de profundidade.

EPB2.2.4. Fai obxectos tridimensionais utilizando o recorte, o encartado e o pegado de pezas de diversas formas, utilizando diversos tipos de materiais.

EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os instrumentos máis axeitados para conseguir unha finalidade determinada.

EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das actividades.

EPB3.1.1. Identifica os conceptos de horizontalidade e verticalidade, e utilízaos nas súas composicións con fins expresivos.

EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón.

EPB3.1.8. Aplica a división da circunferencia á construción de estrelas e elementos florais aos que posteriormente lles dá cor.

EPB3.1.9. Continúa series con motivos xeométricos (rectas e curvas) utilizando unha cuadrícula propia facilitada cos instrumentos propios do debuxo técnico.
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EPB3.1.11. Analiza a realidade descompóndoa en formas xeométricas básicas e trasladándoa a composicións bidimensionais.

EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e valora a precisión dos resultados.

LGB1.1.1. Comprende as ideas principais e secundarias dun texto oral, procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o tema e elaborando un resumo.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións.

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

LGB1.4.2. Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis destacadas.

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás diferentes necesidades comunicativas LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos 

debates. (narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario se é preciso.

LGB1.4.5 Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e axusta a este a súa produción.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando preguntas.

LGB1.7.1. Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen contradicións nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario adecuado á súa idade.

LGB1.8.1. Elabora textos propios dos medios de comunicación.

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: acenos, miradas, postura corporal... para reforzar o sentido das súas producións orais.

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe activamente ao traballo en grupo.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos.

LGB2.1.6. Identifica o punto de vista do autor ou autora e diferencia información, opinión e publicidade.

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada momento.

LGB2.1.7. Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña.

LGB2.3.1. Realiza o subliñado das ideas principais dun texto.

LGB2.3.2. Esquematiza as ideas dun texto, indicando as ideas principais e secundarias.

LGB2.3.3. Realiza o resumo dun texto.
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LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do título e as ilustracións.

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión integral, cando é preciso.

LGB2.5.1. Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e seleccionar a información nun texto.

LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

LGB2.7.1. Descodifica con precisión e rapidez as palabras.

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, obter nova información...

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora.

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con autonomía,para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e na súa mellora.

LGB2.8.3. Usa as bibliotecas virtuais,para obter datos e informacións, con autonomía.

LGB2.9.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros físicos e/ou virtuais.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas, guións ou mapas 

conceptuais.

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os enunciados.

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso.

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.

LGB3.2.1. Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, programas...

LGB3.2.3. Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás características de cada xénero.

LGB3.2.5. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.

LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes...

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, 

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

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica.

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe.

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario.

    páxina 43



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2021-2022 

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma.

LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos.

LGB3.7.1. Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera soporte.

LGB4.1.1. Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo, preposición, conxunción e 

interxección.

LGB4.1.2. Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos.

LGB4.1.3. Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas

LGB4.1.4. Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: declarativo, interrogativo, exclamativo e imperativo.

LGB4.1.5. Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os seus complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia de xénero e número e recoñece os 

complementos do nome.

LGB4.4.1. Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: causa, consecuencia, finalidade, contradición, condición...

LGB4.4.2. Recoñece determinados procesos de cohesión nos textos: anáfora, deixe, elipse, sinónimos...

LGB4.5.1. Identifica, en oracións, o papel semántico do suxeito..

LGB4.5.2. Transforma oracións activas en pasiva, e viceversa.

LGB4.6.1. Transforma un texto narrativo de estilo directo noutro de estilo indirecto e viceversa.

LGB4.7.1. Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.

LGB4.7.2. Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas.

LGB4.7.3. Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, siglas e abreviaturas.

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, cancións, ditos, romances, 

cantigas) e da literatura galega en xeral.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CNB1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.
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CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de 

forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB2.3.2. Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

CNB2.3.4. Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.)

CNB2.3.5. Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e reais.

CNB3.3.3. Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos facendo fincapé no coidado destes e nomea algunhas causas de extinción de especies.

CNB4.2.2. Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados coa utilización das enerxías renovables e non renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo 

posibles actuacións para un desenvolvemento sostible.

CNB4.4.5. Respecta as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de observación e dos materiais de traballo

CNB5.1.3. Observa e identifica algunha das aplicacións das máquinas e dos aparellos e a súa utilidade para facilitar as actividades humanas.

CNB5.4.1. Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade.

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías da 

información e a comunicación.

LCB1.1.1. Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, social e lúdica).

LCB1.1.3. Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e segue as estratexias e normas para o intercambio comunicativo mostrando respecto e consideración polas ideas, 

sentimentos e emocións dos e das demais.

LCB1.1.4. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, espera de quendas participación respectuosa, adecuación á intervención da persoa interlocutora, papel de persoa 

moderadora e certas normas de cortesía.

LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:

- Debates e diálogos.

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación.

LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva.

LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e entrevistas, 

emisión de xuízo persoal.

    páxina 45



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2021-2022 

LCB1.11.1. Resume entrevistas, noticias e debates infantís… procedentes da radio, televisión e da internet.

LCB1.11.2. Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa realidade, axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e imitando modelos.

LCB2.8.3. Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos diferentes tipos de textos.

LCB3.7.2. Valora a súa propia produción escrita, así como a produción escrita dos seus compañeiros.

LCB4.6.1. Valora a variedade lingüística de España e o español de América.

LCB4.6.2. Recoñece e identifica algunhas das características relevantes (históricas, socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das linguas oficiais en España.

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia.

LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

VSCB1.1.1. Explica o valor da respectabilidade e da dignidade persoal.

VSCB1.1.2. Actúa de forma respectable e digna.

VSCB1.2.3 Aplica o autocontrol á toma de decisións, á negociación e á resolución de conflitos.

VSCB1.2.4. Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas.

VSCB1.3.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e colectivo e asumindo compromisos para a consecución de obxectivos.

VSCB1.3.2. Explica razóns para asumir as súas responsabilidades durante a colaboración.

VSCB1.3.3. Xera confianza nos demais realizando unha autoavaliación responsable da execución das tarefas.

VSCB1.4.1.Propón alternativas á resolución de problemas sociais.

VSCB1.4.2. Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso.

VSCB1.5.1. Emprega o pensamento consecuencial para tomar decisións éticas.

VSCB1.5.2. Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de tomar unha decisión ética.

VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para abordar proxectos sobre valores sociais.

VSCB1.6.2. Identifica, define problemas sociais e cívicos e implanta solucións potencialmente efectivas.

VSCB2.1.1. Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe.

VSCB2.1.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a dicir.

VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan motivadas para expresarse.

VSCB2.2.1. Comparte sentimentos durante o diálogo.

VSCB2.2.2. Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo.
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VSCB2.3.1. Emprega a linguaxe positiva.

VSCB2.3.2. Autoafírmase con respecto.

VSCB2.4.1 Infire e dá o sentido adecuado á expresión dos e das demais.

VSCB2.4.2.utiliza correctamente as estratexias de escoita activa: clarificación,

VSCB2.5.1.Interacciona con empatía.

VSCB2.5.2. Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos que pertence.

VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os prexuízos sociais.

VSCB2.6.2.Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos sociais para as persoas do contorno social próximo.

VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu contorno próximo expresando as conclusións en traballos creativos.

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.

 VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula.

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.

VSCB3.2.3. Respecta as regras durante o traballo en equipo.

VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva.

VSCB3.3.1.Explica o concepto de norma.

VSCB3.3.2. Infire a necesidade das normas da súa comunidade educativa.

VSCB3.3.3. Participa na elaboración das normas do colexio.

VSCB3.3.4. Respecta as normas do centro escolar

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo.

VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en situacións reais e simulacións.

VSCB3.4.3. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos, intencións e posicionamentos nas relacións interpersoais.

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos de vista das partes en conflito.

VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

VSCB3.5.2. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade educativa.

VSCB3.6.1. Realiza xuízos morais de situacións escolares.
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VSCB3.6.2. Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo e a capacidade de enfrontarse aos 

problemas.

VSCB3.7.2.Realiza xuízos morais

VSCB3.7.1. Expresa o que é un dilema moral.

VSCB3.7.3. Analiza e resolve dilemas morais en situacións reais e simuladas.

VSCB3.7.4. Resolve dilemas morais en relación a prexuízos relativos ás diferenzas culturais.

VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade de oportunidades…

VSCB3.8.2. Analiza feitos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de concentración, o holocausto, segregación por enfermidade.

VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso de estereotipos no contexto escolar.

VSCB3.9.1. Valora e respecta a libre expresión.

VSCB3.9.2. Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás propias.

VSCB3.9.3. Relaciona diferentes culturas e relixións coas formas de pensamento de persoas pertencentes a elas.

VSCB3.9.4. Analiza, reflexiona e expresa conclusións sobre os dereitos de libre expresión e opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión.

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de oportunidades de homes e muller.

VSCB3.11.1. Axuíza criticamente os valores implícitos en diversas situacións, de acordo cos que constitúen a vida en común nunha sociedade democrática

VSCB3.11.2. Razoa a contribución de diferentes institucións, organizacións e servizos públicos en relación á garantía dos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.

VSCB3.12.1. Explica os dereitos e deberes básicos da Constitución española.

VSCB3.12.2. Realiza xuízos morais sinxelos fundamentados.

VSCB3.12.3. Participa no benestar do contorno próxima baseándose nos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.

VSCB3.13.1. Comprende, valora e expón por escrito o deber da contribución cidadá ao ben da sociedade.

VSCB3.13.2. Explica a función dos impostos de proporcionar recursos sociais que melloran a calidade de vida dos cidadáns e cidadás.

VSCB3.13.3. Realiza producións creativas sobre as consecuencias de non pagar impostos.

VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica as consecuencias do esgotamento das fontes de enerxía.

VSCB3.14.2. Investiga os efectos do abuso de determinadas fontes de enerxía.

VSCB3.14.3. Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire non contaminado para a saúde e a calidade de vida.

VSCB3.15.2. Coñece as prácticas de primeiros auxilios.

VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades humanas contaminantes.
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VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos do contorno dixital.s tecnoloxías.

VSCB3.16.2. Analiza e enxuíza criticamente os contidos do contorno dixital.

VSCB3.17.1. Realiza análise de información dixital sobre as razóns polas que as persoas senten a necesidade de consumir ao ver un anuncio publicitario.

VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a influenza da publicidade expresando as conclusións mediante traballos creativos.

VSCB3.17.3. Realiza exposicións axuizando criticamente hábitos de consumo innecesarios.

VB3.18.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de comunicación.

VSCVSCB3.18.2. Reflexiona sobre o modo no que se poderían evitar accidentes de tráfico e expón as súas conclusións.

VSCB3.18.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr accidentes de tráfico.

VSCB3.18.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de comunicación.

EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades e características das obras artísticas seguindo un protocolo.

EPB1.3.1. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques de imaxes dixitais (copiar, pegar, modificar tamaño, cor, brío, contraste, …) que lle serven para a 

ilustración de textos.

EPB1.3.2. Coñece os protocolos de actuacións para a difusión de imaxes propias ou alleas, e respecta a propiedade intelectual de cada persoa..

EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis importantes do patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente aquelas que foron declaradas 

Patrimonio da Humanidade.

EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen os museos de coñecer obras de arte expostas neles e goza con elas.

EPB2.3.3. Coñece algunha profesión do ámbito artístico, interésase polas características do traballo de artistas e artesáns ou artesás, e goza como público coa observación das súas 

producións.

EPB2.5.3. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución dun fin colectivo, respectando as iniciativas de cada compañeiro ou compañeira. B2.5.2. 

Respecta os materiais, os utensilios e os espazos.

EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das actividades.

LGB1.1.2. Comprende o significado literal e inferencial dun texto oral, distinguindo a información da opinión.

LGB1.2.1. Identifica en documentos audiovisuais a información relevante, e valora os medios de comunicación como instrumento de aprendizaxe.

LGB1.3.2. Recoñece a retranca como un trazo característico da lingua galega.

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propia.
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LGB1.5.1. Escoita atentamente as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen interromper.

LGB1.5.2. Respecta as opinións dos e das demais.

LGB1.6.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral dentro da 

escola ou fóra dela

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa interlocutora.

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando preguntas.

LGB1.7.3. Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) adecuado a cada contexto.

LGB1.8.1. Elabora textos propios dos medios de comunicación.

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: acenos, miradas, postura corporal... para reforzar o sentido das súas producións orais.

LGB1.12.1. Usa unha linguaxe non sexista.

LGB1.12.2. Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas.

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con 

persoas coñecidas ou descoñecidas. cultural e o estándar como variante unificadora.

LGB2.1.1. Comprende a información relevante de textos procedentes dos medios de comunicación social ou propios de situacións cotiás.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña.

LGB2.7.4. Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: gozar escoitando, obter nova información...

LGB2.7.5. Fai lecturas dramatizadas de textos.

LGB2.8.1. Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora.

LGB2.8.2. Usa a biblioteca de centro con autonomía,para obter datos e informacións, e colabora no seu coidado e na súa mellora.

LGB2.9.1. Amosa interese pola conservación e organización dos seus libros físicos e/ou virtuais.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

LGB3.2.2. Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos medios de comunicación, imitando modelos.
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LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado.

LGB3.2.5. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, 

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

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica.

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe.

LGB3.7.2. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.

LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas.

LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono.

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral 

e escrita, as conclusións.

CNB1.1.3. Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc).

CNB1.2.1. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións 

tomadas.

CNB1.3.1. Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CNB1.4.1. Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, 

extraendo conclusións e comunicando os resultados.

CNB1.4.2. Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de 

forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CNB4.1.1. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da 

corrente eléctrica e os cambios de estado.
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CNB4.1.2. Investiga a través da realización de experiencias sinxelas para achegarse ao coñecemento das leis básicas que rexen reaccións químicas: combustión, oxidación e 

fermentación.

CNB4.3.1. Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios no movemento, na forma ou no estado dos corpos por efecto das forzas ou das achegas de enerxía, comunicando 

o proceso seguido e o resultado obtido.

CNB4.4.3. Presenta conclusións de procesos de investigación, experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia, en diferentes soportes.

CNB5.3.1. Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe un e explica algúns efectos da electricidade.

CSB1.4.1.Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico.

CSB1.5.1.Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e amosa habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CSB1.9.1.Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo 

ante as circunstancias que lle rodean.

CSB1.9.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

CSB1.10.1.Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas.

CSB1.10.2.Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades.

CSB3 6.1.Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos concretos.

CSB3 7.1.Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a cada un deles.

CSB3 7.2.Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando un pequeno presuposto persoal.

CSB3.7.3.Investiga sobre diferentes estratexias de compra, comparando prezos e recompilando información.

CSB3 8.1.Desenvolve a creatividade e valora a capacidade emprendedora dos membros dunha sociedade.

LCB1.3.3. Participa activamente en diversas situacións de comunicación:

- Debates e diálogos.

- Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da información e comunicación.

LCB1.3.4. Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

LCB1.8.3. Utiliza a información recollida para levar a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou colectiva.

LCB1.9.3. Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación de comunicación e aos diferentes modos discursivos (narrar, describir, informarse e dialogar) empregando os 

recursos lingüísticos pertinentes.
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LCB1.10.1. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e repregunta, participación en enquisas e entrevistas, 

emisión de xuízo persoal.

LCB1.11.3. Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu interese, seguindo modelos.

LCB1.11.4. Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de seu interese.

LCB2.6.1. Ten programado un tempo semanal para ler diferentes textos.  

LCB2.6.2. Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou mestra.

LCB2.10.1. Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento da mesma.

LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os textos lidos.

LCB3.1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe ás características do xénero, seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa capacidade creativa na escritura.

LCB3.4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, utilizando soporte papel e informático, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de diferentes fontes

(directas, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou histórico.

LCB3.7.1. Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: planificación, redacción, revisión e mellora.

 - Determina con antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a presentación.

 - Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao interlocutor e o asunto de que se trata.

- Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos.

- Reescribe o texto

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en

ditas producións.

VSCB2.1.2. Realiza actividades cooperativas detectando os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a dicir.

VSCB2.1.3. Colabora en proxectos grupais escoitando activamente, demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan motivadas para expresarse.

VSCB2.2.1. Comparte sentimentos durante o diálogo.

VSCB2.3.2. Autoafírmase con respecto.

VSCB2.4.2.utiliza correctamente as estratexias de escoita activa: clarificación, parafraseo, resumo, reestruturación, reflexo de sentimentos.

VSCB2.5.1.Interacciona con empatía.

VSCB2.5.2. Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos que pertence.
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VSCB2.6.1.Analiza os problemas que orixinan os prexuízos sociais.

VSCB3.1.1. Desenvolve proxectos e resolve problemas en colaboración.

VSCB3.1.2. Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción social na aula.

VSCB3.2.1. Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe.

VSCB3.2.2. Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.

VSCB3.2.4. Emprega destrezas de interdependencia positiva.

VSCB3.3.3. Participa na elaboración das normas do colexio.

VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo.  

VSCB3.4.2. Sigue as fases da mediación en situacións reais e simulacións.

VSCB3.4.4. Analiza as emocións, sentimentos, posibles pensamentos e puntos de vista das partes en conflito.

VSCB3.5.1. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

VSCB3.5.2. Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade educativa

VSCB3.6.1. Realiza xuízos morais de situacións escolares.  

VSCB3.6.2. Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo e a capacidade de enfrontarse aos 

problemas.

VSCB3.7.2.Realiza xuízos morais.

VSCB3.7.3. Analiza e resolve dilemas morais en situacións reais e simuladas.

VSCB3.7.4. Resolve dilemas morais en relación a prexuízos relativos ás diferenzas culturais.

VSCB3.8.1. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdade de oportunidades…

VSCB3.8.2. Analiza feitos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de concentración, o holocausto, segregación por enfermidade.

VSCB3.8.3. Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso de estereotipos no contexto escolar.

VSCB3.9.3. Relaciona diferentes culturas e relixións coas formas de pensamento de persoas pertencentes a elas.

VSCB3.9.4. Analiza, reflexiona e expresa conclusións sobre os dereitos de libre expresión e opinión, liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión.

VSCB3.10.1. Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á igualdade de oportunidades de homes e mulleres.

VSCB3.11.1. Axuíza criticamente os valores implícitos en diversas situacións, de acordo cos que constitúen a vida en común nunha sociedade democrática.

VSCB3.12.2. Realiza xuízos morais sinxelos fundamentados.

VSCB3.12.3. Participa no benestar do contorno próxima baseándose nos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.
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VSCB3.13.1. Comprende, valora e expón por escrito o deber da contribución cidadá ao ben da sociedade.

VSCB3.13.3. Realiza producións creativas sobre as consecuencias de non pagar impostos.

VSCB3.14.1. Toma conciencia da limitación dos recursos enerxéticos e explica as consecuencias do esgotamento das fontes de enerxía.

VSCB3.14.3. Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire non contaminado para a saúde e a calidade de vida.

VSCB3.15.1. Razoa as repercusións de determinadas condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida.

VSCB3.15.2. Coñece as prácticas de primeiros auxilios.

VSCB3.17.1. Realiza análise de información dixital sobre as razóns polas que as persoas senten a necesidade de consumir ao ver un anuncio publicitario.

VSCB3.17.3. Realiza exposicións axuizando criticamente hábitos de consumo innecesario.

VSCB3.18.1. Desenvolve proxectos relacionados coas principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes medios de comunicación.

VSCB3.18.3. Explica as principais medidas que se poderían tomar para previr accidentes de tráfico.

EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo ou pola docente.

LGB1.2.2. Usa documentos audiovisuais como medio para obter, identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións.

LGB1.4.1. Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias.

LGB1.4.3. Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), utilizando o dicionario se é preciso.

LGB1.4.4. Participa activamente no traballo en grupo, así como nos debates.

LGB1.4.5 Identifica o grao de formalidade da situación de comunicación e axusta a este a súa produción.

LGB1.8.1. Elabora textos propios dos medios de comunicación.

LGB1.10.1. Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe activamente ao traballo en grupo.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

LGB2.1.3. Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.

LGB2.1.4. Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, ironías e dobres sentidos en textos.

LGB2.1.8. Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función das necesidades de cada momento.

LGB2.2.1. Interpreta e comprende a información de gráficos, esquemas, mapas conceptuais e ilustracións, relacionando esta co contido do texto que a acompaña.

LGB2.4.1. Deduce o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do título e as ilustracións.

LGB2.4.2. Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a comprensión integral, cando é preciso.
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LGB2.5.3. Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a información dun texto.

LGB2.6.1. Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada texto: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de resolución de problemas.

LGB2.11.2. Expresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.

LGB3.1.1. Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, mediante notas, esquemas, guións ou mapas 

conceptuais.

LGB3.1.2. Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e cohesionando os enunciados.

LGB3.1.5. Revisa e reescribe o texto cando é preciso.

LGB3.1.6. Usa o dicionario durante a elaboración de textos.

LGB3.3.1. Elabora textos do ámbito académico para obter, organizar e comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, informes...

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, 

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

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica.

LGB3.5.1. Usa as TIC na procura de información ou para consultar o dicionario

LGB3.5.2. Emprega procesadores de textos de maneira autónoma.

LGB3.5.3. Utiliza correctores de textos.

LGB3.5.4. Utiliza as TIC para realizar presentacións.

LGB3.6.1. Utiliza recursos gráficos e paratextuais para facilitar a comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa.

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

CNB5.4.2. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías da 

información e a comunicación.

LCB1.7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios ou non literarios axeitados aos seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas estratexias de 

comunicación oral.

LCB2.8.5. Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos publicitarios.
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LCB2.10.3. Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer manifestando a súa opinión sobre os textos lidos.

LCB3.2.1. Resume o contido de textos propios do ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando parafrasear o texto e utilizando unha expresión 

persoal.

LCB3.4.3. Elabora un informe seguindo un guión establecido que supoña a procura, selección e organización da información de textos de carácter científico, xeográfico ou histórico.

LCB5.1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

LCB5.2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

LCB5.3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas

LCB5.3.2. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

LCB5.4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en

ditas producións.

LCB5.5.1. Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de textos literarios apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de produción propia.

LCB5.5.2. Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións, refráns e adiviñas.

LCB5.7.1. Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

MTB2.1.1. Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións

VSCB1.6.1. Realiza propostas creativas e utiliza as súas competencias para abordar proxectos sobre valores sociais

VSCB2.6.2.Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos sociais para as persoas do contorno social próximo.

VSCB2.6.3.Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais detectados no seu contorno próximo expresando as conclusións en traballos creativos.

VSCB3.13.3. Realiza producións creativas sobre as consecuencias de non pagar impostos.

VSCB3.14.4. Expón graficamente argumentos para rexeitar actividades humanas contaminantes.

VSCB3.17.2. Reflexiona sobre a influenza da publicidade expresando as conclusións mediante traballos creativos.

EPB1.1.1. Observa e explica aspectos, calidades e características das obras artísticas seguindo un protocolo.

EPB1.1.2. Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes.

EPB1.1.3. Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha composición plástica.

EPB1.1.4. Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas composicións plásticas.
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EPB1.1.5. Aprecia as diferenzas entre as formas xeométricas do seu contexto próximo.

EPB1.1.6. Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais aplicados sobre soportes distintos.

EPB1.2.1. Analiza de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada imaxes fixas atendendo ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz e

función).

EPB1.2.2 Coñece a evolución da fotografía desde o branco e negro á cor, do formato de papel ao dixital, e valora as posibilidades que trae consigo a fotografía.

EPB1.2.3. Recoñece os temas da fotografía.

EPB1.2.4. Realiza fotografías utilizando medios tecnolóxicos, analizando a posteriori a adecuación do encadramento ao propósito inicial.

EPB1.2.5. Recoñece o cine de animación como un xénero do cine e comenta o proceso empregado para a creación, a montaxe e a difusión dunha película de animación, realizado 

tanto coa técnica tradicional como coa técnica actual.

EPB1.2.6. Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón do cómic.

EPB1.2.7. Realiza sinxelas obras de animación para familiarizarse cos conceptos elementais da creación audiovisual: guión, realización, montaxe, son.

EPB2.1.1. Utiliza as técnicas de debuxo e/ou pictóricas máis axeitadas para as súas creacións, manexando os materiais e instrumentos de forma adecuada, coidando o material e o 

espazo de uso.

EPB2.1.2. Fai composicións que transmiten emocións básicas (calma, violencia, alegría, tristura etc.) coa axuda de diversos recursos para cada caso (claroscuro, puntos, liñas, cores 

etc.).

EPB2.1.3. Debuxa obxectos cotiáns, ideas, accións e situacións.  

EPB2.1.4. Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e soltura.

EPB2.1.5. Valora os elementos e os recursos empregados para alcanzar o efecto que máis se axuste ás propias necesidades.  

EPB2.1.6. Distingue e explica as características da cor en canto a súa luminosidade, tono e saturación, aplicándoas cun propósito concreto nas súas producións.

EPB2.1.7. Obtén diversas texturas a partir da aplicación da cor.

EPB2.1.8. Executa composicións paredadas nas que aparecen as cores complementarias respectivas.

 EPB2.1.9. Debuxa formas, figuras e elementos do contexto con dimensións, proporcións, tamaños e cores axeitadas (paisaxe, bodegón etc.).

EPB2.1.10. Explica coa terminoloxía aprendida o propósito dos seus traballos e as características dos mesmos.

EPB2.2.1. Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas sinxelas.

EPB2.2.2. Experimenta coa superposición de planos para crear volumes.

EPB2.2.3. Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar sensación de profundidade.

EPB2.2.4. Fai obxectos tridimensionais utilizando o recorte, o encartado e o pegado de pezas de diversas formas,
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EPB2.3.1. Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis importantes do patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente aquelas que foron declaradas 

Patrimonio da Humanidade.

EPB2.3.2. Aprecia as posibilidades que ofrecen os museos de coñecer obras de arte expostas neles e goza con elas.

EPB2.3.3. Coñece algunha profesión do ámbito artístico, interésase polas características do traballo de artistas e artesáns ou artesás, e goza como público coa observación das súas 

producións.

EPB2.4.1. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación como fonte de información e documentación para a creación de producións propias.

EPB2.4.2. Manexa programas informáticos sinxelos de elaboración e retoques de imaxes dixitais (copiar, pegar; modificar tamaño, cor, brillo, contraste etc.) que serven para a 

ilustración de textos.

EPB2.4.3. Elabora e prepara documentos propios da comunicación artística (carteis, guías ou programas).

EPB2.5.1. Produce obras plásticas, logo de escoller as técnicas e os instrumentos máis axeitados para conseguir unha finalidade determinada.

EPB2.5.2. Respecta os materiais, os utensilios e os espazos.

EPB2.5.3. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución dun fin colectivo, respectando as iniciativas de cada compañeiro ou compañeira.

EPB 2.5.4. Participa con interese nas actividades propostas, apreciando a realización correcta, precisa, ordenada e limpa dos exercicios e das actividades.

EPB3.1.1. Identifica os conceptos de horizontalidade e verticalidade, e utilízaos nas súas composicións con fins expresivos.

EPB3.1.2. Traza rectas paralelas e perpendiculares, usando o escuadro e o cartabón.

EPB3.1.3. Utiliza a regra considerando o milímetro como unidade de medida habitual aplicada ao debuxo técnico.

EPB3.1.4. Suma e resta segmentos utilizando a regra e o compás.

EPB3.1.5. Calcula graficamente a mediatriz dun segmento utilizando a regra e o compás.

EPB3.1.6. Traza círculos co compás coñecendo o raio.

EPB3.1.7. Divide a circunferencia en dúas, tres, catro e seis partes iguais, utilizando o material propio do debuxo técnico.

EPB3.1.8. Aplica a división da circunferencia á construción de estrelas e elementos florais aos que posteriormente lles dá cor.  

EPB3.1.9. Continúa series con motivos xeométricos (rectas e curvas) utilizando unha cuadrícula propia facilitada cos instrumentos propios do debuxo técnico.

EPB3.1.11. Analiza a realidade descompóndoa en formas xeométricas básicas e trasladándoa a composicións bidimensionais.

EPB3.1.12. Identifica nunha obra bidimensional formas xeométricas simples.

EPB3.1.13. Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo ou pola docente.

EPB3.1.14. Coñece e comprende o termo de escala e é capaz de aplicalo cambiando a escala dun debuxo sinxelo mediante o uso de cuadrícula.

 EPB3.1.15. Recoñece, clasifica e constrúe os polígonos elementais, apreciando as súas diferenzas e similitudes.
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EPB3.2.1.Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e valora a precisión dos resultados.

LGB1.6.2. Respecta as opinións das persoas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a lingua galega en calquera intercambio oral dentro da 

escola ou fóra dela.

LGB1.6.3. Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a empatía coa persoa interlocutora.

LGB1.6.4. Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

LGB1.6.5. Participa activamente na conversa formulando e contestando preguntas.

LGB1.7.4. Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua galega.

LGB1.9.1. Utiliza a expresividade corporal: acenos, miradas, postura corporal... para reforzar o sentido das súas producións orais.

LGB1.11.1. Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

LGB1.13.1. Recoñece textos orais pertencentes a diferentes variedades da lingua galega.

LGB1.13.2. Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega como un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como variante unificadora.

LGB1.14.1. Identifica a lingua galega con calquera contexto profesional oral: sanidade, Administración, xustiza, educación, medios de comunicación...

LGB1.14.2. Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.

LGB2.10.1. Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación.

LGB2.12.1. Percibe as diferenzas lingüísticas presentes nas variedades da lingua galega.

LGB2.12.2. Valora a variedade interna da lingua como símbolo de riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como variante unificadora.

LGB3.1.4. Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

LGB3.2.2. Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos medios de comunicación, imitando modelos.

LGB3.2.4. Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro adecuado.

LGB3.4.1. Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, 

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

LGB3.4.2. Escribe textos breves de carácter creativo con certa riqueza léxica.

LGB3.4.3. Aprecia os usos creativos da linguaxe.

LGB4.2.1. Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de 

cinguirse a elas.

LGB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono.
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LGB4.8.1. Identifica as características relevantes (históricas, socioculturais...) da lingua galega.GB4.3.3. Respecta as normas morfosintácticas de colocación do pronome átono.

LGB4.8.2. Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.

LGB4.9.1. Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que está a aprender.

LGB4.9.2. Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de 

apoio para a súa aprendizaxe.

LGB5.1.1. Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da literatura popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, cancións, ditos, romances, 

cantigas) e da literatura galega en xeral.

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.

LGB5.2.1. Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

LGB5.2.2. Le en voz alta obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes.

LGB5.3.1. Recoñece as características fundamentais dos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.

LGB5.3.3. Identifica e emprega algunhas figuras literarias: comparacións, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de palabras.

LGB5.3.4. Identifica temas e tópicos recorrentes na literatura.

LGB5.4.1. Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, lembranzas.

LGB5.6.1. Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.

LGB5.7.1. Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras culturas cos da cultura galega, amosando interese e respecto.

LGB5.7.2. Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e formas de relación social, respectando e valorando a diversidade cultural
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3.- OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e as nenas as capacidades que lles permitan:

a) 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.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como 

actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 

aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con

autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e 

oportunidades de homes e mulleres, e a non discriminación de persoas con minusvalía.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua castelá e, se a houber, a lingua cooficial da comunidade autónoma, e 

desenvolver hábitos de lectura.

f ) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e 

comprender mensaxes sinxelas, e desenvolverse en situacións cotiás.

g) 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 capaces de 

aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura.

i ) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a comunicación, desenvolvendo un 

espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.

l ) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas, e iniciarse na construción de propostas visuais e 

audiovisuais.

m) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar 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.

n) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o 

seu coidado.

ñ) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións cos demais, 

así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.

o) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.
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OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA
COMPETENCIAS CLAVE

CL CMCT CSC AA IE CD CEC

Coñecer  e  apreciar  os  valores  e  as
normas  de  convivencia,  aprender  a
obrar de acordó con eles, 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 equipa, de esforzo e de
responsabilidade no estudo, así como
actitudes  de confianza  en  sí  mesmo,
sentido  crítico,  iniciativa  persoal,
curiosidade, interese e creatividade na
aprendizaxe e espírito emprendedor.

̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵�

Adquirir habilidades para a prevención 
e para a resolución pacífica de 
conflictos , que lles permitan 
desenvolverse con autonomía no 
ámbito familiar e doméstico, así como 
nos grupos sociais cos que se 
relacionan.

̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵�

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

̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵�
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Coñecer e empregar de maneira 
apropiada a lingua castelá e a lingua 
cooficial da Comunidade Autónoma e 
desenvolver hábitos de lectura.

̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵�

Adquirir en, al menos, unha lingua 
extranxeira a competencia 
comunicativa básica que lles permita 
expresar e comprender mensaxes 
sinxelos  e desenvolverse en situación 
cotiás.

̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵�

Desenvolver  as competencias 
metemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que requiran 
a realización de aperacións elementais
de cálculo, coñecementos xeométricos
e estimaciións, así como ser capaces 
de aplicalos ás situación da súa vida 
cotiá

̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵�

Coñecer os aspectos fundamentais da 
s ciencias da natureza, as ciencias 
sociais, a xeografía, a historia e a 
cultura.

̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵� ̵�
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4.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:  
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e procedementos e instrumentos de avaliación.

TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO E INDICADORES DE LOGRO

CURSO  2021 – 2022

NIVEL  6º PRIMARIA ÁREA Lingua Castelá (LC)

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

LC-B1.1
6º-LCB1.1.1 - Emprega a lingua oral e axusta os 
rexistros lingüísticos segundo o grao de formalidade e a 
finalidade (académica, social e lúdica).

Emprega a lingua oral con diferentes rexistros. X X X
CCL 
CAA 
CSC

LC-B1.1
6º-LCB1.1.2 - Transmite as ideas con claridade, 
coherencia e corrección.

Transmite ideas con claridade. X X X
CCL 
CAA

LC-B1.1

6º-LCB1.1.3 - Escoita atentamente as intervencións dos 
compañeiros e segue as estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo mostrando respecto e 
consideración polas ideas, sentimentos e emocións dos e 
das demais.

Practica a escoita activa e segue as normas para o 
intercambio comunicativo.

X X X
CCL 
CAA 
CSC

LC-B1.1

6º-LCB1.1.4 - Aplica as normas sociocomunicativas: 
escoita atenta, espera de quendas, participación 
respectuosa, adecuación á intervención da persoa 
interlocutora, papel da persoa moderadora e certas 
normas de cortesía.

Aplica as normas sociocomunicativas respectando a 
intervención das outras persoas.

X X X
CCL 
CAA 
CSC

LC-B1.2 6º-LCB1.2.1 - Emprega conscientemente recursos Emprega de forma consciente recursos lingüísticos e non X X CCL
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lingüísticos e non lingüísticos para comunicarse nas 
interaccións orais

lingüísticos.

LC-B1.3
6º-LCB1.3.1 - Exprésase cunha pronunciación e unha 
dicción correctas: articulación, ritmo, entoación e 
volume.

Exprésase de forma correcta, cunha pronuncia e unha 
entoación correcta.

X X X CCL

LC-B1.3
6º-LCB1.3.2 - Expresa as súas propias ideas 
comprensiblemente, substituíndo elementos básicos do 
modelo dado.

Expresa as súas ideas de forma comprensible. X X CCL

LC-B1.3

6º-LCB1.3.3 - Participa activamente en diversas 
situacións de comunicación: Debates e diálogos. 
Exposicións orais con e sen axuda das tecnoloxías da 
información e comunicación.

Participa de forma activa en situacións de comunicación. X X X

CCL CD
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.3
6º-LCB1.3.4 - Participa activamente e de forma 
construtiva nas tarefas de aula, cooperando en situacións
de aprendizaxe compartida.

Participa de forma activa nas tarefas da aula cooperando cos
seus compañeiros.

X

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.4 6º-LCB1.4.1 - Amosa unha actitude de escoita atenta. Amosa unha actitude de escoita atenta. X X X CCL

LC-B1.4
6º-LCB1.4.2 - Comprende a información xeral en textos 
orais de uso habitual, do ámbito escolar e social.

Comprende a información de textos orais. X
CCL 
CAA

LC-B1.4
6º-LCB1.4.3 - Interpreta o sentido dos elementos básicos
do texto necesarios para a comprensión global (léxico, 
locucións).

Comprende os textos de forma global. X
CCL 
CAA

LC-B1.5
6º-LCB1.5.1 - Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade
nas expresións axeitadas para as diferentes funcións da 
linguaxe.

Emprega vocabulario axeitado á súa idade. X CCL

LC-B1.5
6º-LCB1.5.3 - Diferenza polo contexto o significado de 
correspondencias fonema-grafía idénticas (palabras 
homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

Comprende o significado de certas palabras a través do 
contexto.

X CCL

LC-B1.6 6º-LCB1.6.1 - Identifica o tema do texto. Identifica o tema dun texto. X CCL

LC-B1.6 6º-LCB1.6.2 - Identifica as ideas principais dun texto. Identifica algunhas das ideas principais do texto. X X
CCL 
CAA

LC-B1.6
6º-LCB1.6.3 - Resume un texto distinguindo ideas 
principais e secundarias.

Resume un texto identificando as ideas principais. X X X
CCL 
CCA
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LC-B1.7

6º-LCB1.7.1 - Reproduce de memoria breves textos 
literarios ou non literarios axeitados aos seus gustos e 
intereses, utilizando con corrección e creatividade as 
distintas estratexias de comunicación oral.

Reproduce textos literarios e non literarios empregando 
estratexias de comunicación oral.

X X
CCL 
CAA 
CCEC

LC-B1.8
6º-LCB1.8.1 - Sigue instrucións dadas para levar a cabo 
actividades diversas.

Segue as instrución dadas para levar a cabo diversas 
actividades.

X
CCL 
CAA

LC-B1.8

6º-LCB1.8.2 - Responde de forma correcta a preguntas 
correspondentes á comprensión literal, interpretativa e 
crítica do texto, e infire o sentido de elementos non 
explícitos nos textos orais.

Comprende textos de forma literal, interpretativa e crítica o 
sentido de textos orais.

X X X

CCL 
CAA

LC-B1.8
6º-LCB1.8.3 - Utiliza a información recollida para levar 
a cabo diversas actividades en situacións de aprendizaxe 
individual ou colectiva.

Recolle e emprega información en diversas actividades. X

CCL CD
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.9

6º-LCB1.9.1 - Reproduce comprensiblemente textos 
orais breves e sinxelos imitando modelos e axustándose 
á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos).

Reproduce comprensiblemente textos orais imitando 
modelos.

X CCL

LC-B1.9 6º-LCB1.9.2 - Recorda algunhas ideas básicas despois 
de escoitar un texto e exprésaas oralmente en resposta a 
preguntas directas.

Recorda ideas despois de escoitar un texto e exprésaas de 
forma oral.

X
CCL 
CCA

LC-B1.9

6º-LCB1.9.3 - Organiza e planifica o discurso 
axeitándose á situación de comunicación e aos diferentes
modos discursivos (narrar, describir, informarse e 
dialogar) empregando os recursos lingüísticos 
pertinentes.

Realiza unha exposición oral apoiándose nun guión. X X

CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B1.10

6º-LCB1.10.1 - Emprega de xeito efectivo a linguaxe 
oral para comunicarse e aprender: escoita activa, 
recollida de datos, pregunta e repregunta, participación 
en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo persoal.

Realiza unha exposición oral empregando a linguaxe de 
xeito efectivo.

X X

CCL 
CAA 
CSC 
CSIEE

LC-B1.11
6º-LCB1.11.1 - Resume entrevistas, noticias e debates 
infantís procedentes da radio, televisión e da internet.

Resume diferentes tipos de textos. X CCL CD
CAA 
CSC
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LC-B1.11
6º-LCB1.11.2 - Transforma en noticias feitos cotiáns 
próximos á súa realidade, axustándose á estrutura e 
linguaxe propios do xénero e imitando modelos.

Coñece a estrutura e linguaxe propios das noticias. X
CCL 
CSC

LC-B1.11
6º-LCB1.11.3 - Realiza entrevistas e reportaxes sobre 
temas do seu interese, seguindo modelos.

Leva a cabo entrevistas ou reportaxes. X X CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B1.11
6º-LCB1.11.4 - Prepara, seguindo modelos, reportaxes 
sobre temas de seu interese.

Coñece os pasos para preparar un reportaxe. X CCL 
CAA 
CSIEE

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

LC-B2.1 6º-LCB2.1.1 - Le en voz alta, con precisión, diferentes 
tipos de textos apropiados á súa idade con velocidade, 
fluidez e entoación adecuada.

Le en voz alta diferentes tipos de textos apropiados á súa 
idade.

X X X CCL

LC-B2.1
6º-LCB2.1.2 - Descodifica con precisión e rapidez todo 
tipo de palabras.

Descodifica todo tipo de palabras. X CCL

LC-B2.2

6º-LCB2.2.1 - Entende a mensaxe de xeito global e 
identifica as ideas principais e as secundarias dos textos 
de diferente tipoloxía, do ámbito escolar e social, a partir
da lectura dun texto en voz alta.

Entende as ideas principais dunha mensaxe. X

CCL 
CAA

LC-B2.2

6º-LCB2.2.2 - Comprende, con certo grao de detalle, 
diferentes tipos de textos atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e 
argumentativos) e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e persuasivos).

Comprende diferentes tipos de textos. X X X
CCL 
CAA

LC-B2.3
6º-LCB2.3.1 - Le en silencio coa velocidade adecuada 
textos de diferente complexidade.

Le en silencio diferentes textos. X CCL

LC-B2.3
6º-LCB2.3.2 - Realiza lecturas en silencio resumindo 
con brevidade os textos lidos.

Le en silencio e resume os textos lidos. X X X CCL

LC-B2.4 6º-LCB2.4.1 - Capta o propósito de diferentes tipoloxía 
textuais. Identifica as partes da súa estrutura 
organizativa, analiza a súa progresión temática.

Comprende o propósito de diferentes tipos. X X X
CCL 
CAA

LC-B2.4 6º-LCB2.4.2 - Elabora resumos de textos lidos e 
identifica os elementos característicos dos diferentes 
tipos de texto.

Elabora resumos de textos lidos. X X X
CCL 
CAA
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LC-B2.4
6º-LCB2.4.3 - Recoñece algúns mecanismos de cohesión
en diferentes tipos de texto.

Recoñece con axuda certos mecanismos de cohesión nos 
textos.

X CCL

LC-B2.4
6º-LCB2.4.4 - Elabora esquemas a partir de textos 
expositivos.

Elabora esquemas. X CCL

LC-B2.5
6º-LCB2.5.1 - Interpreta o valor do título e as 
ilustracións.

Valora o título e as ilustracións como fonte de información. X
CCL 
CAA

LC-B2.5
6º-LCB2.5.2 - Marca as palabras clave dun texto que 
axudan á comprensión global.

Identifica as palabras clave dun texto. X X X
CCL 
CAA

LC-B2.5
6º-LCB2.5.3 - Activa coñecementos previos axudándose
deles para comprender un texto.

Activa coñecementos previos para comprender textos. X
CCL 
CAA

LC-B2.5 6º-LCB2.5.4 - Realiza inferencias e formula hipóteses. Realiza inferencias e formula hipóteses. X X X
CCL 
CAA

LC-B2.5
6º-LCB2.5.5 - Comprende a información contida nos 
gráficos, establecendo relacións coa información que 
aparece no texto relacionada con estes.

Relaciona a información do texto cos gráficos que 
acompaña.

X
CCL 
CMCT 
CAA

LC-B2.5
6º-LCB2.5.6 - Interpreta esquemas de chave, números, 
mapas conceptuais sinxelos.

Interpreta esquemas sinxelos. X
CCL 
CAA

LC-B2.6
6º-LCB2.6.1 - Ten programado un tempo semanal para 
ler diferentes textos.

Le textos de forma habitual. X
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B2.6
6º-LCB2.6.2 - Le voluntariamente textos propostos polo 
mestre ou mestra.

Le de forma voluntaria. X
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B2.7

6º-LCB2.7.1 - Consulta diferentes fontes bibliográficas e
textos de soporte informático para obter datos e 
información para realizar traballos individuais ou en 
grupo.

Consulta fontes bibliográficas para obter información e 
realizar traballos.

X
CCL CD
CAA

LC-B2.8
6º-LCB2.8.1 - Deduce o significado de palabras e 
expresións con axuda do contexto.

Deduce o significado de palabras e expresións con axuda do
contexto.

X X X
CCL 
CAA

LC-B2.8
6º-LCB2.8.2 - Comprende textos xornalísticos e 
publicitarios. Identifica a súa intención comunicativa. 
Diferenza entre información, opinión e publicidade.

Comprende diferentes textos xornalísticos e publicitarios 
diferenciándoos de outros tipos de textos.

X X
CCL 
CAA 
CSC

LC-B2.8 6º-LCB2.8.3 - Infire, interpreta e formula hipótese sobre Formula hipóteses sobre o contido de textos excritos. X CCL 
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o contido. Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos 
non lingüísticos nos diferentes tipos de textos.

CAA 
CSC

LC-B2.8

6º-LCB2.8.4 - Establece relación entre as ilustracións e 
os contidos do texto, presenta hipóteses, realiza 
predicións, e identifica na lectura o tipo de texto e a 
intención.

Identifica os tipos de texto tras a súa lectura e comprende a 
intecionalidade do autor.

X X
CCL 
CMCT 
CAA

LC-B2.8
6º-LCB2.8.5 - Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, 
personificacións, hipérboles e xogos de palabras en 
textos publicitarios.

Identifica recursos literarios en textos publicitarios. X
CCL 
CCEC

LC-B2.9
6º-LCB2.9.1 - Utiliza os medios informáticos para obter 
información.

Busca información mediante medios informáticos. X X X
CCL CD
CAA

LC-B2.9
6º-LCB2.9.2 - Interpreta a información e fai un resumo 
da mesma.

Resume textos. X
CCL 
CAA

LC-B2.10
6º-LCB2.10.1 - Utiliza a biblioteca para localizar un 
libro determinado con seguridade e autonomía, 
aplicando as normas de funcionamento da mesma.

Emprega a biblioteca como fonte de información. X
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B2.10

6º-LCB2.10.2 - Expón os argumentos de lecturas 
realizadas dando conta dalgunhas referencias 
bibliográficas: autor ou autora,editorial,xénero ou 
ilustracións.

Identifica as referencias bibliográficas dun texto. X
CCL 
CAA 
CCEC

LC-B2.10

6º-LCB2.10.3 - Selecciona lecturas con criterio persoal e
expresa o gusto pola lectura de diversos xéneros 
literarios como fonte de lecer manifestando a súa 
opinión sobre os textos lidos.

Selecciona lecturas segundo os seus gustos persoales. X

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

LC-B3.1

6º-LCB3.1.1 - Escribe, en diferentes soportes, textos 
propios do ámbito da vida cotiá, do ámbito escolar e 
social: diarios, cartas, correos electrónicos, noticias, 
textos literarios, folletos informativos e literarios, 
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, .

Escribe diferentes tipos de textos propios da vida cotiá. X
CCL CD
CAA

LC-B3.1 6º-LCB3.1.2 - Escribe textos usando o rexistro 
adecuado, organizando as ideas con claridade, enlazando
enunciados en secuencias lineais cohesivas e 

Escribe textos organizados e ben estruturados. X X CCL 
CAA

    páxina 70



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2021-2022

respectando as normas gramaticais e ortográficas.

LC-B3.1

6º-LCB3.1.3 - Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando a linguaxe ás características do xénero, 
seguindo modelos, encamiñados a desenvolver a súa 
capacidade creativa na escritura.

Escribe adecuando a linguaxe ao tipo de texto. X X X
CCL 
CCA 
CSIEE

LC-B3.2

6º-LCB3.2.1 - Resume o contido de textos propios do 
ámbito da vida persoal e do ámbito escolar, recollendo 
as ideas principais, evitando parafrasear o texto e 
utilizando unha expresión persoal.

Resume o contido de textos propios evitando parafrasear. X X X
CCL 
CAA 
CCEC

LC-B3.2
6º-LCB3.2.2 - Aplica correctamente os signos de 
puntuación, as regras de acentuación e ortográficas 
propias do nivel.

Emprega os signos de puntuación, as regras de acentuación 
e as normas ortográficas propias do nivel.

X
CCL 
CAA

LC-B3.2 6º-LCB3.2.3 - Reproduce textos ditados con corrección. Reproduce textos ditados cometendo poucos erros. X X X CCL

LC-B3.2
6º-LCB3.2.4 - Emprega estratexias de procura e 
selección da información: tomar notas, elaborar 
esquemas, guións, borradores e mapas conceptuais.

Coñece e emprega algunhas estratexias para a procura e 
selección da información.

X X
CCL CD
CAA 
CSIEE

LC-B3.3
6º-LCB3.3.1 - Utiliza habitualmente o dicionario, en 
papel e en liña, no proceso de escritura.

Emprega diferentes tipos de dicionarios. X X X
CCL 
CAA

LC-B3.4
6º-LCB3.4.1 - Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados e organizados procedentes de diferentes 
textos (libros de consulta, xornais e revistas).

Elabora gráficas con datos organizados que proceden de 
diferentes textos.

X
CCL 
CAA

LC-B3.4

6º-LCB3.4.2 - Presenta un informe de forma ordenada e 
clara, utilizando soporte papel e informático, sobre 
problemas ou situacións sinxelas, recollendo 
información de diferentes fontes (directas, libros, 
Internet), seguindo un plan de traballo e expresando 
conclusións.

Elabora un informe ordenado e claro en diferente soportes 
sobre situacións sinxelas.

X
CCL CD
CAA 
CSIEE

LC-B3.4

6º-LCB3.4.3 - Elabora un informe seguindo un guión 
establecido que supoña a procura, selección e 
organización da información de textos de carácter 
científico, xeográfico ou histórico.

Elabora un informe copiando modelos e seguindo un guión, 
seleccionando e organizando a información de textos de 
diferente carácter.

X

CCL CD
CAA 
CSIEE 
CCEC

LC-B3.5
6º-LCB3.5.1 - Pon interese e esfórzase por escribir 
correctamente de forma persoal.

Amosa interese para escribir con corrección. X X X
CCL 
CAA

LC-B3.6 6º-LCB3.6.1 - Expresa, por escrito, opinións, reflexións Exprésase cunha linguaxe non sexista. X X X CCL 
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e valoracións argumentadas e usa, de xeito habitual, 
unha linguaxe non sexista

CAA

LC-B3.7

6º-LCB3.7.1 - Planifica e redacta textos seguindo uns 
pasos: planificación, redacción, revisión e mellora. - 
Determina con antelación como será o texto, a súa 
extensión, o tratamento autor/a-lector/a e a presentación.
- Adapta a expresión á intención, tendo en conta ao 
interlocutor e o asunto de que se trata. - Presenta os 
escritos con limpeza, claridade, precisión e orde os 
escritos. - Reescribe o texto.

Redacta textos seguindo os pasos de planificación e 
adáptase á intención do texto.

X X X
CCL 
CAA 
CSIEE

LC-B3.7
6º-LCB3.7.2 - Valora a súa propia produción escrita, así 
como a produción escrita dos seus compañeiros.

Valora as producións escritas propias e alleas. X X X
CCL 
CSC

LC-B3.8

6º-LCB3.8.1 - Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías
da Información e a Comunicación para escribir, 
presentar os textos e buscar información, crear táboas e 
gráficas.

Emprega internet para escribir, presentar e buscar 
información.

X X X
CCL CD
CAA

Bloque 4: Coñecemento da língua

LC-B4.1

6º-LCB4.1.1 - Identifica todas as categorías gramaticais 
pola súa función na lingua: presentar ao nome, substituír
ao nome, expresar características do nome, expresar 
accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou 
oracións.

Clasifica as palabras en categorías gramaticais. X X X CCL

LC-B4.1

6º-LCB4.1.2 - Conxuga e usa con corrección todos os 
tempos simples e compostos nas formas persoais e non 
persoais do modo indicativo e subxuntivo de todos os 
verbos.

Conxuga os verbos en todos os tempos e formas. X X X CCL

LC-B4.1 6º-LCB4.1.3 - Diferenza familias de palabras. Clasifica palabras nas súas familias. X CCL

LC-B4.2

6º-LCB4.2.1 - Identifica e usa sinónimos e antónimos, 
palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, 
estranxeirismos e neoloxismos, frases feitas, siglas e 
abreviaturas.

Identifica e utiliza palabras sinónimas, antónimas, 
monosémicas, polisémicas, homónimas e parónimas.

X X X CCL

LC-B4.2
6º-LCB4.2.2 - Recoñece palabras compostas, prefixos e 
sufixos e crea palabras derivadas

Identifica  palabras compostas e recoñece que se forman a 
partir de palabras simples

X X CCL

LC-B4.2 6º-LCB4.2.3 - Identifica e clasifica os diferentes tipos de Recoñece nun texto as diferentes clases de palabras e as X CCL

    páxina 72



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2021-2022

palabras nun texto. clasifica.

LC-B4.2
6º-LCB4.2.4 - Recoñece e usa os conectores básicos 
entre oracións: causa, consecuencia, finalidade...

Identifica e emprega conectores básicos. X CCL

LC-B4.2
6º-LCB4.2.5 - Identifica as oracións como unidades de 
significado completo. Recoñece a oración simple, 
diferencia suxeito e predicado.

Recoñece a oración como unidade de significado completo. X X X CCL

LC-B4.3

6º-LCB4.3.1 - Recoñece a estrutura do dicionario e tipos
de dicionario, en diferentes soportes e úsaos para buscar 
o significado de calquera palabra (derivadas e 
sinónimas).

Emprega diferentes tipos de dicionarios. X X X
CCL 
CAA

LC-B4.3
6º-LCB4.3.2 - Selecciona a acepción correcta segundo o 
contexto de entre as varias que lle ofrece o dicionario.

Selecciona a acepción correcta entre varias. X X
CCL 
CAA

LC-B4.3
6º-LCB4.3.3 - Recoñece e usa correctamente as normas 
ortográficas nas súas producións escritas.

Recoñece e emprega normas ortográficas básicas. X X X CCL

LC-B4.4

6º-LCB4.4.1 - Sinala as características que definen ás 
diferentes clases de palabras e nomes: clasificación e uso
para construír o discurso nos diferentes tipos de 
producións

Clasifica diferentes tipos de palabras. X CCL

LC-B4.4
6º-LCB4.4.2 - Utiliza correctamente as normas de 
concordancia de xénero e número na expresión oral e 
escrita.

Emprega as normas de concordancia. X CCL

LC-B4.4
6º-LCB4.4.3 - Aplica correctamente as normas de 
acentuación e clasifica as palabras dun texto.

Emprega as normas de acentuación. X CCL

LC-B4.4
6º-LCB4.4.4 - Usa con corrección os signos de 
puntuación.

Emprega os signos de puntuación. X X X CCL

LC-B4.4 6º-LCB4.4.5 - Aplica as normas do uso da til. Aplica o uso da til. X X X CCL

LC-B4.4
6º-LCB4.4.6 - Utiliza unha sintaxe adecuada nas 
producións escritas propias.

Emprega unha sintaxe correcta. X CCL

LC-B4.5
6º-LCB4.5.1 - Utiliza distintos programas educativos 
dixitais como apoio e reforzo da aprendizaxe.

Emprega diferentes recursos dixitais. X
CCL CD
CAA

LC-B4.6
6º-LCB4.6.1 - Valora a variedade lingüística de España 
e o español de América.

Coñece e valora a variedade lingüística do español. X
CCL 
CSC
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LC-B4.6

6º-LCB4.6.2 - Recoñece e identifica algunhas das 
características relevantes (históricas, socioculturais, 
xeográficas e lingüísticas) das linguas oficiais en 
España.

Identifica as características relevantes das linguas oficiais en
España.

X
CCL 
CSC

Bloque 5: Educación Literaria

LC-B5.1
6º-LCB5.1.1 - Recoñece e valora as características 
fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e 
dramáticos.

Recoñece e valora as características dos textos literarios. X X X
CCL 
CCEC

LC-B5.2
6º-LCB5.2.1 - Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

Realiza lecturas de textos de tradición oral. X X X
CCL 
CCEC

LC-B5.2
6º-LCB5.2.2 - Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, 
personificacións, hipérboles e xogos de palabras en 
textos literarios.

Interpreta a linguaxe figurada e os xogos de palabras X X
CCL 
CAA

LC-B5.3
6º-LCB5.3.1 - Distingue algúns recursos retóricos e 
métricos propios dos poemas.

Recoñece a lingüaxe literaria e algúns recursos retóricos. X X
CCL 
CCEC

LC-B5.3
6º-LCB5.3.2 - Utiliza comparacións, metáforas, 
aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos 
literarios.

Emprega algúns recursos retóricos. X
CCL 
CCEC

LC-B5.4

6º-LCB5.4.1 - Crea textos literarios (contos, poemas, 
cancións e sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou 
modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, 
fónicos e rítmicos en ditas producións.

Crea breves textos literarios. X X X

CCL 
CAA 
CSIEE 
CCEC

LC-B5.5
6º-LCB5.5.1 - Realiza dramatizacións individualmente e
en grupo de textos literarios apropiados ou adecuados á 
súa idade e de textos de produción propia.

Realiza dramatizacións de textos con fluidez. X

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC

LC-B5.5
6º-LCB5.5.2 - Memoriza e reproduce textos orais 
adecuados á súa idade: contos, poemas, cancións, refráns
e adiviñas.

Aprende e repite, con fluidez e boa entonación, textos 
sencillos. X X

CCL 
CAA 
CCEC

LC-B5.6
6º-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 como vehículo de comunicación. X
CCL 
CSC 
CCEC
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TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO E INDICADORES DE LOGRO

CURSO  2021 – 2022

NIVEL  6º PRIMARIA ÁREA Lingua Galega (LG)

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar

LG-B1.1
6º-LGB1.1.1 - Comprende as ideas principais e secundarias dun 
texto oral, procedente da radio, da televisión ou de internet, 
identificando o tema e elaborando un resumo.

Comprende un texto oral procedente da radio e retén 
algúns datos específicos da comunicación.

X
CCL 
CAA

LG-B1.1
6º-LGB1.1.2 - Comprende o significado literal e inferencial dun 
texto oral, distinguindo a información da opinión.

Comprende o significado dun texto. X
CCL 
CSC

LG-B1.2
6º-LGB1.2.1 - Identifica en documentos audiovisuais a 
información relevante, e valora os medios de comunicación como 
instrumento de aprendizaxe.

Consulta documentos audiovisuais para informarse. X

CCL 
CD 
CAA 
CSC

LG-B1.2
6º-LGB1.2.2 - Usa documentos audiovisuais como medio para 
obter, identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións.

Emprega documentos audiovisuais para o tratamento 
de información.

X

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE

LG-B1.3
6º-LGB1.3.1 - Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos.

Recoñece o sentido figurado dalgunhas palabras. X CCL

LG-B1.3
6º-LGB1.3.2 - Recoñece a retranca como un trazo característico da 
lingua galega.

Recoñece o sentido figurado. X
CCL 
CCEC 
CSC

LG-B1.4 6º-LGB1.4.1 - Participa axeitadamente nunha conversa entre Retén e deduce datos específicos da audición dunha X X X CCL 
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iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas 
propostas propias.

conversa entre médico e paciente.

Deduce o significado de palabras polo contexto en 
situacións orais.

CAA 
CSC 
CSEIE
E

LG-B1.4
6º-LGB1.4.2 - Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas 
máis destacadas.

Recoñece datos específicos da conversa. X X
CCL 
CAA

LG-B1.4
6º-LGB1.4.3 - Fai pequenas exposicións na aula adecuando o 
discurso ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir 
e expoñer), utilizando o dicionario se é preciso.

Expón na aula empregando diferentes tipos de 
discurso.

X X X CCL 
CSIEE
CAA

LG-B1.4
6º-LGB1.4.4 - Participa activamente no traballo en grupo, así como
nos debates.

Participa activamente na aula. X CCL 
CSIEE
CAA

LG-B1.4
6º-LGB1.4.5 - Identifica o grao de formalidade da situación de 
comunicación e axusta a este a súa produción.

Identifica o grao de formalidade dos textos. X X CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B1.5
6º-LGB1.5.1 - Escoita atentamente as intervencións dos e das 
demais en actos de fala orais, sen interromper.

Mantén unha actitude de escoita durante as exposicións 
dos compañeiros.

X X X
CCL 
CSC

LG-B1.5 6º-LGB1.5.2 - Respecta as opinións dos e das demais. Valora as diferentes opinións. X
CCL 
CSC

LG-B1.6
6º-LGB1.6.1 - Respecta as quendas de palabra nos intercambios 
orais.

Respecta as quendas de palabras. X X X CCL 
CSC 
CAA

LG-B1.6

6º-LGB1.6.2 - Respecta as opinións das persoas participantes nos 
intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a 
lingua galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra
dela.

Respecta as normas do intercambio comunicativo: a 
quenda de palabra, a escoita activa, o respecto ás 
opinións dos demais e o uso dunha linguaxe non 
discriminatoria.

X X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.6
6º-LGB1.6.3 - Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao 
discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a
empatía coa persoa interlocutora.

Desenvolve unha conversa atendendo ao 
contexto en que se produce.

X CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.6
6º-LGB1.6.4 - Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e volume.

Respecta as normas que fan posible o intercambio 
comunicativo.

X X X CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.6 6º-LGB1.6.5 - Participa activamente na conversa formulando e Participa de forma activa nunha conversa. X X X CCL 
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contestando preguntas.
CSC 
CCEC 
CAA

LG-B1.7
6º-LGB1.7.1 - Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen 
contradicións nin repeticións innecesarias, utilizando un 
vocabulario adecuado á súa idade.

Utiliza vocabulario técnico relacionado coas 
enfermidades.

X
CCL 
CAA

LG-B1.7
6º-LGB1.7.2 - Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos 
adecuados.

Fai unha descrición sobre algún obxecto, lugar ou 
persoa.

X CCL

LG-B1.7
6º-LGB1.7.3 - Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) 
adecuado a cada contexto.

Utiliza vocabulario técnico relacionado coas 
enfermidades.

X
CCL 
CSC

LG-B1.7
6º-LGB1.7.4 - Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha 
pronuncia e entoación axeitada e propia da lingua galega.

Explícase de forma oral. X X X
CCL 
CCEC

LG-B1.8 6º-LGB1.8.1 - Elabora textos propios dos medios de comunicación. Produce unha noticia a partir doutra información. X

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE
CSC

LG-B1.9
6º-LGB1.9.1 - Utiliza a expresividade corporal: acenos, miradas, 
postura corporal... para reforzar o sentido das súas producións 
orais.

Realiza textos orais controlando a entoación e a 
dicción e utilizando xestos adecuados e expresivos. X X X

CCL 
CCEC 
CSC 
CAA

LG-B1.10
6º-LGB1.10.1 - Amosa respecto ás ideas dos e das demais e 
contribúe activamente ao traballo en grupo.

Valora e comenta aspectos da exposición oral. X
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B1.11
6º-LGB1.11.1 - Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia 
e entoación adecuada a cada acto comunicativo.

Exprésase de forma oral de forma correcta. X X

CCL 
CAA 
CCEC 
CSIEE

LG-B1.12 6º-LGB1.12.1 - Usa unha linguaxe non sexista.
Opina sobre temas relacionados coa presenza das 
mulleres en diferentes actividades sociais.

X X X
CCL 
CSC

LG-B1.12 6º-LGB1.12.2 - Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. Exprésase con respecto. X X X
CCL 
CSC

LG-B1.13
6º-LGB1.13.1 - Recoñece textos orais pertencentes a diferentes 
variedades da lingua galega.

Recoñece textos orais pertencentes a diferentes 
variedades da lingua galega.

X
CCL 
CCEC
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LG-B1.13
6º-LGB1.13.2 - Valora as diferenzas dialectais orais da lingua 
galega como un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o 
estándar como variante unificadora.

Identifica as variantes lingüísticas: seseo, gheada e 
outros trazos.

X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B1.14
6º-LGB1.14.1 - Identifica a lingua galega con calquera contexto 
profesional oral: sanidade, Administración, xustiza, educación, 
medios de comunicación...

Recoñece o valor da lingua galega en calquera 
contexto.

X X X
CCL 
CCEC

LG-B1.14
6º-LGB1.14.2 - Recoñece a validez da lingua galega para 
conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.

Recoñece o valor da lingua galega. X
CCL 
CCEC 
CSC

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

LG-B2.1
6º-LGB2.1.1 - Comprende a información relevante de textos 
procedentes dos medios de comunicación social ou propios de 
situacións cotiás.

Identifica os elementos do anuncio: slogan, 
produto e información. X

CCL 
CD 
CSC

LG-B2.1
6º-LGB2.1.2 - Identifica as ideas principais e secundarias dun texto
(narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo).

Identifica as ideas pricipais dun texto. X CCL

LG-B2.1
6º-LGB2.1.3 - Busca, localiza e selecciona información concreta 
dun texto, deducindo o significado de palabras e expresións polo 
contexto.

Identifica detalles da lectura que corresponden ao nó e 
ao desenlace da historia. X

CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.1
6º-LGB2.1.4 - Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, 
ironías e dobres sentidos en textos.

Explica o significado de expresións da lectura.
X X

CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.1
6º-LGB2.1.5 - Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns 
mecanismos de cohesión.

Recoñece a estrutura dun texto. X CCL

LG-B2.1
6º-LGB2.1.6 - Identifica o punto de vista do autor ou autora e 
diferencia información, opinión e publicidade.

Recoñece o punto de vista do autor. X X
CCL 
CAA

LG-B2.1
6º-LGB2.1.7 - Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos.

Emprega o dicionario. X X X
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.1
6º-LGB2.1.8 - Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en 
función das necesidades de cada momento.

Realiza lecturas rápidas. X
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.2 6º-LGB2.2.1 - Interpreta e comprende a información de gráficos, 
esquemas, mapas conceptuais e ilustracións, relacionando esta co 

Interpreta a imaxe que acompaña o texto dun anuncio. X CCL 
CAA 
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contido do texto que a acompaña.
CSC 
CSIEE
CMCT

LG-B2.3 6º-LGB2.3.1 - Realiza o subliñado das ideas principais dun texto. Identifica as palabras clave dun texto. X X X
CCL 
CAA

LG-B2.3
6º-LGB2.3.2 - Esquematiza as ideas dun texto, indicando as ideas 
principais e secundarias.

Completa un esquema coas ideas principais da 
estrutura do texto

X
CCL 
CAA

LG-B2.3 6º-LGB2.3.3 - Realiza o resumo dun texto. Realiza o resumo dun texto. X X
CCL 
CAA

LG-B2.4
6º-LGB2.4.1 - Deduce o posible contido dun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

Deduce o posible contido dun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións.

X
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.4
6º-LGB2.4.2 - Relé un texto e marca as palabras clave para acadar 
a comprensión integral, cando é preciso.

Selecciona as palabras clave dun texto. X
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B2.5
6º-LGB2.5.1 - Utiliza as tecnoloxías da información para localizar 
e seleccionar a información nun texto.

Emprega as TIC para buscar información. X
CCL 
CD 
CAA

LG-B2.5
6º-LGB2.5.2 - Utiliza as tecnoloxías da información para organizar
a información dun texto.

Emprega as TIC para realizar un texto. X
CCL 
CD

LG-B2.5
6º-LGB2.5.3 - Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a 
información dun texto

Emprega diferentes tipos de dicionarios. X

CCL 
CAA 
CD 
CSIEE

LG-B2.6
6º-LGB2.6.1 - Realiza diferentes tipos de lectura en función de 
cada texto: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de
resolución de problemas.

Le textos en función do tipo. X
CCL 
CSIEE
CAA

LG-B2.6
6º-LGB2.6.3 - Le textos adaptados e próximos á súa experiencia, 
en silencio, sen dificultade

Le textos adaptado á súa vida.
X X

CCL 
CSIEE
CAA

LG-B2.7 6º-LGB2.7.1 - Descodifica con precisión e rapidez as palabras. Descodifica con precisión e rapidez as palabras. X X X
CCL 
CAA

LG-B2.7 6º-LGB2.7.2 - Le textos en voz alta con fluidez e precisión. Le un mesmo texto con diferente puntuación, X CCL
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compréndeo e establece semellanzas e diferenzas de 
forma e de significado

LG-B2.7
6º-LGB2.7.3 - Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da 
voz adecuados.

Le con pronunciación con entoación e ritmo adecuados
ao formato e a estrutura do anuncio dun produto 
medicinal.

X X X CCL

LG-B2.7
6º-LGB2.7.4 - Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: 
gozar escoitando, obter nova información...

Le en voz alta desfrutando da lectura. X X X
CCL 
CAA 
CSC

LG-B2.7 6º-LGB2.7.5 - Fai lecturas dramatizadas de textos.
Le un mesmo texto con diferente puntuación, 
compréndeo e establece semellanzas e diferenzas de 
forma e de significado

X
CCL 
CSC

LG-B2.8
6º-LGB2.8.1 - Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter 
datos e informacións, e colabora no seu coidado e mellora.

Emprega a biblioteca de aula de forma autónoma. X X X
CCL 
CSC 
CAA

LG-B2.8
6º-LGB2.8.2 - Usa a biblioteca de centro con autonomía,para obter 
datos e informacións, e colabora no seu coidado e na súa mellora.

Busca e selecciona textos na biblioteca. X
CCL 
CSC 
CAA

LG-B2.8
6º-LGB2.8.3 - Usa as bibliotecas virtuais,para obter datos e 
informacións, con autonomía.

Busca e selecciona información en internet. X X
CCL 
CD 
CAA

LG-B2.9
6º-LGB2.9.1 - Amosa interese pola conservación e organización 
dos seus libros físicos e/ou virtuais.

Amosa interese pola conservación e organización dos 
seus libros físicos e/ou virtuais.

X X X
CCL 
CAA 
CSC

LG-B2.10
6º-LGB2.10.1 - Amosa interese pola lectura como fonte de 
aprendizaxe e medio de comunicación.

Contrasta información sobre o texto e a realidade. X X

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC

LG-B2.11
6º-LGB2.11.1 - Amosa autonomía lectora e capacidade de 
seleccionar textos do seu interese.

Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar 
textos do seu interese.

X X CCL

LG-B2.11
6º-LGB2.11.2 - Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas 
feitas.

Opina sobre a lectura e explica a importancia da 
historia que recolle.

X X

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE
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LG-B2.12
6º-LGB2.12.1 - Percibe as diferenzas lingüísticas presentes nas 
variedades da lingua galega.

Identifica as diferenzas lingüísticas na lingua galega. X
CCL 
CCEC

LG-B2.12
6º-LGB2.12.2 - Valora a variedade interna da lingua como símbolo
de riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como variante
unificadora.

Valora positivamente a variedade interna da lingua. X
CCL 
CSC 
CCEC

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

LG-B3.1

6º-LGB3.1.1 - Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a 
escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a 
información, mediante notas, esquemas, guións ou mapas 
conceptuais.

Inventa e escribe un folleto dun produto medicinal 
utilizando de maneira adecuada os tempos verbais, 
enlaces e estrutura textual propia do folleto: 
composición, propiedades, posoloxía, precaucións.

X X X
CCL 
CSIEE
CAA

LG-B3.1
6º-LGB3.1.2 - Elabora o texto cunha estrutura clara, con 
coherencia e cohesionando os enunciados.

Elabora textos de forma autónoma e con progresiva 
coherencia e claridade.

X X
CCL 
CSIEE
CAA

LG-B3.1 6º-LGB3.1.3 - Respecta as regras de puntuación no texto. Respecta as regras de puntuación no texto. X CCL

LG-B3.1
6º-LGB3.1.4 - Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, 
léxico, morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

Aplica as normas básicas de ortografía, acentuación, 
léxico, morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista.

X X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B3.1 6º-LGB3.1.5 - Revisa e reescribe o texto cando é preciso. Revisa e rectifica os seus textos. X
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.1 6º-LGB3.1.6 - Usa o dicionario durante a elaboración de textos. Emprega o dicionario. X X X
CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.2
6º-LGB3.2.1 - Elabora, en diferentes soportes, textos propios da 
vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos 
electrónicos, mensaxes curtas, normas, programas...

Completa un texto expositivo engadindo unha 
conclusión. X X

CCL 
CAA 
CD

LG-B3.2
6º-LGB3.2.2 - Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos 
medios de comunicación, imitando modelos.

Escribe textos propios dos medios de comunicación. X

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA

LG-B3.2
6º-LGB3.2.3 - Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, 
expositivos, descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe 
ás características de cada xénero.

Elabora un guión para planificar o texto e o escribe.
X

CCL 
CAA
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LG-B3.2
6º-LGB3.2.4 - Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o 
rexistro adecuado.

Escribe individualmente diferentes tipos de texto. X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B3.2
6º-LGB3.2.5 - Resume o contido de textos propios do ámbito da 
vida persoal ou familiar ou dos medios de comunicación.

Escribe un resumo breve e axustado ao contido do 
texto.

X X
CCL 
CSC 
CAA

LG-B3.3
6º-LGB3.3.1 - Elabora textos do ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar información: cuestionarios, enquisas, 
resumos, informes...

Elabora un guión para planificar un texto e o escribe.
X

CCL 
CAA 
CSIEE

LG-B3.4

6º-LGB3.4.1 - Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa 
ideas, sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta 
personaxes, obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, 
cómics, contos, poemas, cancións, anécdotas...

Imaxina e escribe un texto expresando ideas e 
sentimentos.

X X X

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE

LG-B3.4
6º-LGB3.4.2 - Escribe textos breves de carácter creativo con certa 
riqueza léxica.

Imaxina e escribe un texto sobre diferentes temas. X

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE

LG-B3.4 6º-LGB3.4.3 - Aprecia os usos creativos da linguaxe. Emprega a linguaxe de forma creativa. X

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA 
CSIEE

LG-B3.5
6º-LGB3.5.1 - Usa as TIC na procura de información ou para 
consultar o dicionario.

Emprega as TIC como fonte de información. X X

CCL 
CD 
CAA 
CSIEE

LG-B3.5
6º-LGB3.5.2 - Emprega procesadores de textos de maneira 
autónoma.

Emprega un procesador de textos para escribir un 
texto.

X

CCL 
CAA 
CSIEE
CD

LG-B3.5 6º-LGB3.5.3 - Utiliza correctores de textos. Utiliza correctores de textos. X CCL 
CD 
CAA 
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CSIEE

LG-B3.5 6º-LGB3.5.4 - Utiliza as TIC para realizar presentacións.
Realiza unha gravación en vídeo ou fai unha 
presentación en diapositivas para acompañar a 
exposición.

X
CCL 
CD 
CSIEE

LG-B3.6
6º-LGB3.6.1 - Utiliza recursos gráficos e paratextuais para facilitar 
a comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa. Selecciona imaxes axeitadas a un texto.

X X X
CCL 
CD 
CSIEE

LG-B3.7
6º-LGB3.7.1 - Coida a presentación dos traballos escritos, en 
calquera soporte.

Presenta en papel o seu escrito con boa caligrafía e boa
presentación. X

CCL 
CD 
CAA

LG-B3.7
6º-LGB3.7.2 - Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación.

Valora a lingua escrita como medio de comunicación. X
CCL 
CD 
CAA

Bloque 4: Coñecemento da lingua

LG-B4.1
6º-LGB4.1.1 - Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola 
súa función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, 
adverbio, verbo, preposición, conxunción e interxección.

Clasifica as palabras en categorías gramaticais. X
CCL 
CAA

LG-B4.1
6º-LGB4.1.2 - Conxuga e usa con corrección as formas verbais 
persoais e non persoais dos verbos.

Recoñece as conxugacións e analiza as formas verbais.
Identifica a raíz e a desinencia verbal.
Analiza tempos e modos verbais.

X
CCL 
CAA

LG-B4.1
6º-LGB4.1.3 - Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das átonas.

Identifica sílaba tónica e sílaba átona. X
CCL 
CAA

LG-B4.1
6º-LGB4.1.4 - Identifica e clasifica os diferentes tipos de 
enunciado: declarativo, interrogativo, exclamativo e imperativo.

Identifica diferentes tipos de enunciado. X X
CCL 
CAA

LG-B4.1

6º-LGB4.1.5 - Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo 
e os seus complementos: o suxeito; utiliza correctamente a 
concordancia de xénero e número e recoñece os complementos do 
nome.

Analiza grupos nominais recoñecendo neles os seus 
elementos e a función que realiza cada un. X X

CCL 
CAA

LG-B4.2

6º-LGB4.2.1 - Aplica correctamente as normas de acentuación 
xerais e de acentuación diacrítica, así como as demais normas 
ortográficas, e aprecia o seu valor social e a necesidade de 
cinguirse a elas.

Utiliza correctamente palabras con aspectos 
ortográficos complexos.

X
CCL 
CSC 
CCEC
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LG-B4.3 6º-LGB4.3.1 - Emprega con correccións os signos de puntuación. Emprega os signos de puntuación. X CCL

LG-B4.3 6º-LGB4.3.2 - Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. X CCL

LG-B4.3
6º-LGB4.3.3 - Respecta as normas morfosintácticas de colocación 
do pronome átono.

Respecta as normas morfosintácticas de colocación do 
pronome átono.

X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.4
6º-LGB4.4.1 - Usa axeitadamente diversos conectores entre 
oracións: causa, consecuencia, finalidade, contradición, 
condición...

Emprega conectores entre oracións. X
CCL 
CAA

LG-B4.4
6º-LGB4.4.2 - Recoñece determinados procesos de cohesión nos 
textos: anáfora, deixe, elipse, sinónimos...

Recoñece determinados procesos de cohesión nos 
textos.

X
CCL 
CAA

LG-B4.5
6º-LGB4.5.1 - Identifica, en oracións, o papel semántico do 
suxeito..

Identifica o suxeito. X
CCL 
CAA

LG-B4.5 6º-LGB4.5.2 - Transforma oracións activas en pasiva, e viceversa. Identifica oracións en pasica. X
CCL 
CAA

LG-B4.6
6º-LGB4.6.1 - Transforma un texto narrativo de estilo directo 
noutro de estilo indirecto e viceversa.

Transforma textos a diferentes estilos. X
CCL 
CAA

LG-B4.7
6º-LGB4.7.1 - Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera
palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto.

Emprega diferentes tipos de dicionarios. X X X
CCL 
CAA 
CD

LG-B4.7
6º-LGB4.7.2 - Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e 
sufixación) e compostas.

Recoñece o prefixo ou o sufixo dunha palabra e os 
cambios de significado que estes achegan.

X
CCL 
CAA

LG-B4.7
6º-LGB4.7.3 - Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, 
palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, 
frases feitas, siglas e abreviaturas.

Recoñece e usa sinónimos,  antónimos, homónimos, 
palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, 
estranxeirismos, frases feitas, siglas e abreviaturas.

X
CCL 
CAA

LG-B4.8
6º-LGB4.8.1 - Identifica as características relevantes (históricas, 
socioculturais...) da lingua galega.

Identifica diferenzas da lingua galega e a lingua 
castelá.

X
CCL 
CCEC

LG-B4.8
6º-LGB4.8.2 - Identifica e valora a lingua galega dentro da 
realidade plurilingüe e pluricultural de España e de Europa.

Explica a pluralidade lingüística da península 
Ibérica.

X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B4.9
6º-LGB4.9.1 - Recoñece e evita as interferencias entre as linguas 
que está a aprender.

Evita e substitúe o uso de estranxeirismos. X
CCL 
CCEC

LG-B4.9 6º-LGB4.9.2 - Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas Coñece algunhas linguas románicas e atopa equivalencias X CCL 
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sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as 
linguas que coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para 
a súa aprendizaxe.

entre elas.
CCEC 
CAA 
CSIEE

Bloque 5: Educación literaria

LG-B5.1

6º-LGB5.1.1 - Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes 
da literatura popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, 
poemas, conxuros, cancións, ditos, romances, cantigas) e da 
literatura galega en xeral.

Escoita e aprende textos populares galegos. X X X
CCL 
CAA 
CCEC

LG-B5.1
6º-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.

Diferencia os textos poéticos do resto de textos 
literarios. X X

CCL 
CCEC

LG-B5.2
6º-LGB5.2.1 - Le en silencio obras e textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas 
á idade e en diferentes soportes.

Realiza lecturas comprensivas. X X X
CCL 
CCEC 
CD

LG-B5.2
6º-LGB5.2.2 - Le en voz alta obras e textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas 
á idade e en diferentes soportes.

Realiza lecturas en voz alta de textos en galego. X
CCL 
CCEC 
CD

LG-B5.3
6º-LGB5.3.1 - Recoñece as características fundamentais dos 
diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.

Recoñece as características fundamentais dos 
diferentes xéneros literarios.

X
CCL 
CCEC

LG-B5.3
6º-LGB5.3.2 - Distingue algúns recursos retóricos e métricos 
propios dos poemas.

Localiza os versos dun poema e mide as sílabas 
sinalando sinalefas que presenta.

Determina se os versos son de arte maior ou de arte 
menor.

X CCL

LG-B5.3
6º-LGB5.3.3 - Identifica e emprega algunhas figuras literarias: 
comparacións, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras.

Recoñece e analiza recursos literarios: personificación,
paralelismo, hipérbato, hipérbole, comparación e 
onomatopea.

X X
CCL 
CCEC 
CAA

LG-B5.3 6º-LGB5.3.4 - Identifica temas e tópicos recorrentes na literatura. Recoñece algúns temas recorrentes na literatura. X X X
CCL 
CCEC

LG-B5.4
6º-LGB5.4.1 - Recrea e compón poemas e relatos, a partir de 
modelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, estados de 
ánimo, lembranzas.

Selecciona os versos adecuados para recompoñer un 
poema atendendo a cuestións métricas.

X
CCL 
CCEC 
CSC

LG-B5.5 6º-LGB5.5.1 - Participa activamente en dramatizacións de textos 
literarios diversos.

Participa en dramatizacións de textos propios 
aplicando con corrección, creatividade e sentido 

X CCL
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estético as técnicas expresivas teatrais.

LG-B5.6
6º-LGB5.6.1 - Valora a literatura en calquera lingua, como 
vehículo de comunicación, fonte de coñecemento e como recurso 
de gozo persoal.

Investiga o uso de figuras literarias en contextos 
non literarios, como os chistes.

X X X
CCL 
CSC 
CCEC

LG-B5.7
6º-LGB5.7.1 - Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras 
culturas cos da cultura galega, amosando interese e respecto.

Coñece imaxes, símbolos e mitos galegos e os 
compara con outras culturas.

X X X
CCL 
CCEC

LG-B5.7
6º-LGB5.7.2 - Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e 
formas de relación social, respectando e valorando a diversidade 
cultural

Amosa curiosidade por outras culturas. X X
CCL 
CCEC

TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO E INDICADORES DE LOGRO

CURSO  2021 – 2022

NIVEL  6º PRIMARIA ÁREA Ciencias Naturais (CN)

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Iniciación á actividade científica

CN-B1.1

6º-CNB1.1.1 - Busca, selecciona e organiza información concreta e
relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o 
rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as 
conclusións.

Busca, selecciona e organiza información a partir de 
textos e imaxes para completar as súas actividades e 
responder preguntas, e comunica dita información 
oralmente e/ou por escrito

X X X

CCL 
CSIEE
CAA 
CD 
CMCT

CN-B1.1
6º-CNB1.1.2 - Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e 
ordenada contidos relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou escritos.

Utiliza adecuadamente o vocabulario nas súas 
exposicións e traballos.
Expón, de forma clara e ordenada, contidos que 
manifesten a comprensión de textos orais e/ou escritos.

X X X
CCL 
CMCT

CN-B1.1
6º-CNB1.1.3 - Emprega de forma autónoma o tratamento de textos 
(axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc).

Utiliza adecuadamente o procesador de textos para 
presentar os seus traballos.
Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e 
limpa.

X

CCL 
CSIEE
CMCT
CD

CN-B1.1 6º-CNB1.1.4 - Manexa estratexias axeitadas para acceder á Efectúa buscas guiadas de información na rede. X X X CMCT
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información dos textos de carácter científico.
CAA 
CCL

CN-B1.2
6º-CNB1.2.1 - Manifesta autonomía na planificación e execución 
de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, 
identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.

Manifesta autonomía na planificación e execución
de accións.

X X X
CSIEE
CAA 
CMCT

CN-B1.3
6º-CNB1.3.1 - Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma 
eficaz, individualmente e en equipo, amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos.

Realiza proxectos de investigación científica de forma 
individual ou cooperativa, achegando a información de
diversas fontes, seguindo as fases de identificación do 
obxectivo, planificación e elaboración.

X X X

CAAC
SC 
CMCT
CSIEE

CN-B1.3
6º-CNB1.3.2 - Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade
dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación.

Emprega de maneira adecuada os materiais de traballo 
e as tecnoloxías da información e comunicación.

X X X

CMCT
CSC 
CD 
CAA

CN-B1.4

6º-CNB1.4.1 - Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os resultados.

Realiza proxectos e experiencias sinxelas.
X X X

CMCT
CCLC
AA 
CSIEE

CN-B1.4

6º-CNB1.4.2 - Presenta un informe, de forma oral ou escrita, 
empregando soportes variados, recollendo información de 
diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma 
individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións.

Realiza un informe do experimento.

Busca en Internet animacións relacionadas coa 

circulación do sangue, e información sobre o primeiro 

transplante de corazón; a mostra e exponas con 

precisión.

Infórmase e escribe un traballo sobre a doazón de órganos.

X

CCLC
MCTC
SC CD
CAA 
CSIEE

Bloque 2: O ser humano e saúde

CN-B2.1
6º-CNB2.1.1 - Identifica e localiza os principais órganos 
implicados na realización das funcións vitais do ser humano.

Recoñece  e  nomea  os  diversos  aparellos  que
interveñen  na  nutrición  e  explica  os  procesos  que
ocorren en cada un deles. X

CCLC
MCTC
MCT

CN-B2.2 6º-CNB2.2.1 - Identifica e describe as principais características dos
aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor 
e explica as principais funcións.

Describe as funcións dos aparellos e dos diversos 

órganos que interveñen na nutrición.

Identifica e describe as principais características do 

X CMCT
CCL
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aparello dixestivo e do proceso da dixestión.

Identifica  e  describe  as  principais  características  do
aparello respiratorio e os seus órganos.

CN-B2.3
6º-CNB2.3.1 - Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos
sobre o coidado e mantemento do funcionamento global do corpo.

Valora a importancia de levar un estilo de vida 
saudable.

Identifica e expón as prácticas saudables relacionadas 
coa nutrición.

Comprende a necesidade de coidado do corpo humano 
para sentirse saudable, evitando o consumo de 
produtos nocivos.

X X
CMCT
CCL 
CSC

CN-B2.3
6º-CNB2.3.2 - Coñece e explica os principios das dietas 
equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e 
detectar os riscos para a saúde.

Coñece os principios dunha dieta saudable.

Identifica os elementos dunha dieta equilibrada.

Elabora unha dieta semanal saudable.

X

CMCT
CCLC
AA 
CSC

CN-B2.3
6º-CNB2.3.3 - Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol
e drogas.

Recoñece os efectos nocivos do tabaco no noso 
organismo.

X
CMCT
CAAC
SC

CN-B2.3
6º-CNB2.3.4 - Observa, identifica e describe algúns avances da 
ciencia que melloran a saúde (medicina, produción e conservación 
de alimentos, potabilización da auga etc.).

Busca información sobre o primeiro transplante de 
corazón e fai unha exposición oral.

X
CMCT
CCL 
CSC

CN-B2.3
6º-CNB2.3.5 - Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións
simuladas e reais

Sabe como reaccionar ante unha urxencia e como 
actuar ata que a persoa é atendida por un sanitario.

X
CMCT
CSC

Bloque 3: Os seres vivos

CN-B3.1
6º-CNB3.1.1 - Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: 
células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as 
principais características e funcións de cada un deles.

Coñece e explica que é unha célula e as súas partes, 
sinalando as semellanzas e diferenzas entre as células 
animais e as células vexetais. Identifica a estrutura dos 
seres vivos.

X X
CCL 
CMCT

CN-B3.2
6º-CNB3.2.1 - Identifica as características e clasifica os seres 
vivos: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos. Outros 
reinos.

Clasifica aos seres vivos e nomea as principais
características atendendo ao seu reino.

X CMCT
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CN-B3.2
6º-CNB3.2.2 - Utiliza guías na identificación científica de animais 
e plantas.

Identifica plantas cunha clave. X
CMCT
CAA

CN-B3.2
6º-CNB3.2.3 - Explica a importancia da fotosíntese para a vida na 
Terra.

Describe a fotosíntese e valora a súa importancia para 
todos os seres vivos.

X
CMCT
CCL

CN-B3.3
6º-CNB3.3.1 - Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. 
Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.

Identifica e describe as relacións de alimentación entre
os seres vivos. X

CMCT
CCL

CN-B3.3

6º-CNB3.3.2 - Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, 
charca, bosque, litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan.

Diferencia medio ambiente de ecosistema.

Diferencia elementos que forman parte do ecosistema 
e os que son fabricados polas persoas.

Recoñece diferentes ecosistemas.

X

CMCT
CCL

CN-B3.3
6º-CNB3.3.3 - Observa e identifica diferentes hábitats dos seres 
vivos facendo fincapé no coidado destes e nomea algunhas causas 
de extinción de especies.

Toma precaucións para que os seres vivos que lle 
serven de alimento poidan seguir reproducíndose nos 
casos posibles, como deixando caer as esporas dos 
cogomelos.

X
CMCT
CSC

CN-B3.3
6º-CNB3.3.4 - Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a 
observación científica.

Observa células co microscopio e debúxaas. X CMCT

CN-B3.3

6º-CNB3.3.5 - Observa e rexistra algún proceso asociado á vida 
dos seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito oral 
e escrito os resultados.

Observa imaxes sobre diferentes tecidos e células, 
clasifícaas e debúxaas. X

CMCT
CCLC
DCAA

Bloque 4: Materia e enerxía

CN-B4.1

6º-CNB4.1.1 - Investiga a través da realización de experiencias 
sinxelas para achegarse ao coñcemento das leis básicas que rexen 
fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente 
eléctrica e os cambios de estado.

Realiza e describe experiencias sinxelas sobre o 
almacenamento de enerxía mecánica e o seu 
aproveitamento en lanzamentos.
Identifica, cita e explica situacións nas que interveñen 
as diferentes formas de enerxía.

Describe os cambios de estado, provócaos con 
experimentos, explica as diferenzas entre os distintos 
cambios e pon exemplos para cada

X
CMCT
CAA 
CSIEE
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CN-B4.1
6º-CNB4.1.2 - Investiga a través da realización de experiencias 
sinxelas para achegarse ao coñcemento das leis básicas que rexen 
reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación.

Explica as reaccións químicas sinxelas, analizando as 
diferenzas entre oxidacións e combustións.
Fai pan en colaboración cun adulto para experimentar 
coa fermentación.

X
CMCT
CAA 
CSIEE

CN-B4.2
6º-CNB4.2.1 - Identifica e explica algunhas das principais 
características das diferentes formas de enerxía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química.

Identifica algunhas das principais características das 
diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica e química.

X
CMCT
CCL

CN-B4.2

6º-CNB4.2.2 - Identifica e explica os beneficios e riscos 
relacionados coa utilización das enerxías renovables e non 
renovables: esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo
posibles actuacións para un desenvolvemento sostible.

Identifica e explica as diferenzas entre enerxías
renovables e non renovables.

X
CMCT
CSCC
CL

CN-B4.3

6º-CNB4.3.1 - Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí 
cambios no movemento, na forma ou no estado dos corpos por 
efecto das forzas ou das achegas de enerxía, comunicando o 
proceso seguido e o resultado obtido.

Realiza e describe experiencias sinxelas sobre o 
almacenamento de enerxía mecánica e o seu 
aproveitamento en lanzamentos.

X

CAAC
MCT 
CSIEE
CCL

CN-B4.3
6º-CNB4.3.2 - Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os 
efectos da calor no aumento de temperatura e dilatación dalgúns 
materiais.

Busca información e explica os resultados sobre 
aplicacións prácticas dos efectos de dilatación e 
aumento de temperatura que produce a calor sobre os 
corpos.

X
CMCT
CCL

CN-B4.4
6º-CNB4.4.1 - Identifica, experimenta e exemplifica argumentando
algúns cambios de estado e a súa reversibilidade.

Describe  os  cambios  de  estado,  próbaos  con
experimentos,  explica  as  diferenzas  entre  os
distintos  cambios  e  pon  exemplos  para  cada
caso.

X CMCT

CN-B4.4
6º-CNB4.4.2 - Separa os compoñentes dunha mestura mediante 
destilación, filtración, evaporación ou disolución.

Explica o que é materia, substancia pura, mestura 
heteroxénea, mestura homoxénea e aliaxe.

Explica o proceso a seguir para separar os 
compoñentes de distintas mesturas, que se dan na vida 
cotiá, mediante os métodos adecuados.

Separa mesturas, mediante os métodos adecuados; 
explica como o fai e ofrece posibilidades de cambio na
orde dos procesos seguidos, se é posible.

X CMCT

CN-B4.4 6º-CNB4.4.3 - Presenta conclusións de procesos de investigación, 
experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos 

Investiga, realiza hipóteses e experiencias sinxelas, 
relacionadas coa vida cotiá, nas que se producen 

X CMCT
CAAC
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físicos e químicos da materia, en diferentes soportes.
reaccións; expón as súas conclusións, explicándoas 
con argumentos e xustificándoas.

SIEE 
CCL 
CD

CN-B4.4
6º-CNB4.4.4 - Identifica e expón as principias características das 
reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación.

Explica o que é unha reacción química.

Identifica e expón as principais características da 
combustión, da oxidación e da fermentación.

X
CMCT
CAA

CN-B4.4
6º-CNB4.4.5 - Respecta as normas de uso, de seguridade e de 
mantemento dos instrumentos de observación e dos materiais de 
traballo.

Busca información e explica os resultados sobre
aplicacións prácticas dos efectos de dilatación e
aumento  de  temperatura  que  produce  a  calor
sobre os corpos.

X
CMCT
CSC

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas

CN-B5.1
6º-CNB5.1.1 - Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas 
segundo o número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que 
realizan.

Identifica e clasifica diferentes tipos de máquinas. X
CMCT
CAA

CN-B5.1
6º-CNB5.1.2 - Observa, identifica e describe algúns dos 
compoñentes das máquinas.

Observa e identifica os compoñentes máis importantes 
das máquinas.

X
CMCT
CCL

CN-B5.1
6º-CNB5.1.3 - Observa e identifica algunha das aplicacións das 
máquinas e dos aparellos e a súa utilidade para facilitar as 
actividades humanas.

Valora a importancia de determinadas máquinas e 
aparellos na vida humana.

X
CMCT
CSC

CN-B5.2
6º-CNB5.2.1 - Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha
función ou condición para resolver un problema a partir de pezas 
moduladas (escaleira, ponte, tobogán etc.)

Constrúe con axuda unha estrutura sinxela que axude a
resolver un problema.

X
CMCT
CAA 
CSIEE

CN-B5.3
6º-CNB5.3.1 - Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, 
constrúe un e explica algúns efectos da electricidade.

Identifica e representa os elementos dun circuíto
eléctrico,  diferenciando  entre  circuíto  aberto  e
pechado  e  os  seus  efectos  consecuentes;
relaciona estes conceptos coas súas aplicacións
prácticas na vida cotiá.

Constrúe un circuíto eléctrico sinxelo.

X
CMCT
CSIEE
CCL

CN-B5.3 6º-CNB5.3.2 - Observa e identifica as principais características dos
imáns e relaciona electricidade e magnetismo.

Identifica as principais características dos imáns. X CMCT
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Explica e define o magnetismo e, en concreto, o 
magnetismo terrestre.

CN-B5.4
6º-CNB5.4.1 - Coñece e explica algúns dos grandes 
descubrimentos e inventos da humanidade.

Busca información sobre descubrimentos importantes 
sobre a electricidade e o magnetismo; identifica aos 
seus autores e explica as súas achegas á ciencia.

X
CCL 
CMCT
CSC

CN-B5.4

6º-CNB5.4.2 - Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no 
fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na 
música, no cine e no deporte e nas tecnoloxías da información e a 
comunicación.

Valora e refire o uso e consumo responsable dos
aparellos para o respecto e o coidado do medio
natural e a sustentabilidade da vida.

X

CMCT
CCL 
CSC 
CCEC

TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO E INDICADORES DE LOGRO

CURSO  2021 – 2022

NIVEL  6º PRIMARIA ÁREA Ciencias Socias (CS)

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Contidos común

CS-B1.1
6º-CSB1.1.1 - Busca, selecciona e organiza información concreta 
e relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao 
proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito.

Recompila, organiza e analiza información relevante 
sobre o tema para completar traballos, responder 
cuestións e expor dita información oralmente e/ou 
por escrito.

X X X
CAA 
CMCTC
CL CD

CS-B1.2
6º-CSB1.2.1 - Utiliza as tecnoloxías da información e a 
comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para elaborar 
traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

Investiga; aprende e elaborar traballos coa 
terminoloxía adecuada.

X X X
CDCAA
CCLCM
CTCSC
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CS-B1.2
6º-CSB1.2.2 - Analiza informacións relacionadas coa área e 
manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as 
tecnoloxías da información e a comunicación.

Interpreta imaxes relacionadas coa unidade e explica 
os seus elementos. X

CDCAA
CCLCM
CTCSC

CS-B1.3
6º-CSB1.3.1 - Emprega con rigor e precisión o vocabulario 
adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos 
temas tratados.

Utiliza con precisión o vocabulario adquirido sobre 
os temas tratados para realizar os seus traballos de 
clase.

X X X

CCL 
CAA 
CMCT 
CSC

CS-B1.3
6º-CSB1.3.2 - Expón oralmente de forma clara e ordenada, 
contidos relacionados coa área, que manifesten a comprensión de 
textos orais e /ou escritos.

Expón oralmente, de forma clara e ordenada, 
contidos relacionados coa unidade que manifesten a 
comprensión de textos orais e/ou escritos.

X X X

CCL 
CAA 
CMCT 
CSC

CS-B1.4
6º-CSB1.4.1 - Realiza traballos e presentacións a nivel individual
e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos 
de carácter xeográfico, social e histórico.

Realiza traballos de investigación de forma 
individual ou grupal seguindo as fases de 
planificación, procura de información, elaboración e 
valoración do resultado.

X X

CAA 
CD 
CSIEE 
CSC 
CCL 
CMCT

CS-B1.5 6º-CSB1.5.1 - Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 
individual e en equipo, e amosa habilidades para a resolución 
pacífica de conflitos.

Mostra unha actitude de respecto cara ás opinións 
dos demais e participa de maneira positiva nos 
traballos de grupo.

X X CSC 
CAA 
CSIEE

CS-B1.5 6º-CSB1.5.2 - Participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os 
principios básicos do funcionamento democrático.

Manifesta autonomía e responsabilidade na 
planificación e realización das accións e tarefas.

X
CSC 
CAA

CS-B1.6

6º-CSB1.6.1 - Valora a importancia dunha convivencia pacífica e
tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos 
valores democráticos e os dereitos humanos universalmente 
compartidos.

Toma a iniciativa, infórmase, estrutura e elabora un 
plan de negociación para resolver conflitos.

X X

CSC 
CAA

CS-B1.7 6º-CSB1.7.1 - Participa dunha maneira eficaz e construtiva na 
vida da aula e do centro e crea e utiliza estratexias para resolver 
conflitos entre seus compañeiros

Participa no centro e intervén activamente para 
resolver conflitos entre os seus compañeiros.

X X X
CSC 
CAA

CS-B1.7 6º-CSB1.7.2 - Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos 
xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornos 
(escola, familia, barrio etc.)

Participa na aula empregando os recursos aceptados 
para cada situación comunicativa.

X
CSC 
CAA

CS-B1.8 6º-CSB1.8.1 - Valora a cooperación e o diálogo como forma de 
evitar e resolver conflitos e fomenta os valores democráticos.

Distingue entre imposición e consello; valora a 
cooperación mediante consellos fundamentados en 

X X CSC 
CAA 
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criterios obxectivos de solución de problemas. CCL

CS-B1.9

6º-CSB1.9.1 - Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese, 
creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan 
activo ante as circunstancias que lle rodean.

Amosa actitudes positivas cara si mesmo e cara o 
traballo na aula, participando e amosando un espírito 
emprendedor.

X X X
CSIEE 
CSC 
CAA

CS-B1.9
6º-CSB1.9.2 - Manifesta autonomía na planificación e execución 
de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

Manifesta autonomía e responsabilidade na 
planificación e realización das accións e tarefas. X X

CAA 
CSIEE

CS-B1.10
6º-CSB1.10.1 - Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo
en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con intuición, 
apertura e flexibilidade ante elas.

Mostra unha actitude de respecto cara ás opinións 
dos demais e participa de maneira positiva nos 
traballos de grupo.

X
CSC 
CAA 
CSIEE

CS-B1.10
6º-CSB1.10.2 - Planifica traballos en grupo, coordina equipos, 
toma decisións e acepta responsabilidades.

Mostra unha actitude positiva no traballo en grupo 
asumindo responsabilidades.

X X
CSC 
CAA 
CSIEE

Bloque 2: O mundo que nos rodea

CS-B2.1

6º-CSB2.1.1 - Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, 
incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa e 
emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que 
poden aparecer nel.

Recoñece as diferenzas entre un planisferio e un 
mapa e identifica a súa escala. X

CMCT 
CAA

CS-B2.2
6º-CSB2.2.1 - Define clima, nomea os seus elementos e identifica
os factores que o determinan

Enumera e sitúa as zonas climáticas de España
describindo os seus trazos principais. X

CMCT 
CCL

CS-B2.3
6º-CSB2.3.1 - Define paisaxe, identifica os seus elementos e 
explica as características dos principais paisaxes de España e de 
Europa valorando a súa diversidade.

Localiza nun mapa e describe as unidades do relevo: 
as montañas, as depresións, a Meseta e os 
arquipélagos

X
CMCT 
CCL 
CSC

CS-B2.4
6º-CSB2.4.1 - Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas 
vertentes hidrográficas e o seu clima.

Localiza nun mapa o hemisferio en que se atopa 
Europa, entre que paralelos e que meridianos se 
acha, cales son os seus límites e que océanos e mares
a bañan. Localiza nun planisferio físico as montañas,
as chairas, os picos máis importantes, as vertentes 
hidrográficas, os ríos máis importantes e os 
principais accidentes costeiros: penínsulas, golfos, 
cabos, fiordes, rías, illas e estreitos de Europa.

X CMCT
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CS-B2.4
6º-CSB2.4.2 - Recoñece as principais características do relevo, os
ríos e o clima de Europa.

Identifica e describe os principais trazos do 
relevo, os ríos e as costas de Europa. X

CMCT 
CAA

CS-B2.5
6º-CSB2.5.1 - Explica o uso sostible dos recursos naturais 
propoñendo e adoitando unha serie de medidas e actuacións que 
conducen á mellora das condicións ambientais do nosos planeta.

Identifica e describe as principias actuacións do ser 
humano sobre a natureza e a súa influencia no 
medio.

X X

CSC 
CMCT 
CAA 
CCL

CS-B2.6
6º-CSB2.6.1 - Explicar as causas e consecuencias do cambio 
climático e as actuacións responsables para frealo.

Investiga sobre as medidas a aplicar para frear o 
efecto invernadoiro.

X X

CSC 
CMCT 
CAA 
CCL

Bloque 3: Vivir en sociedade

CS-B3.1
6º-CSB3.1.1 - Explica que é a Unión Europea e cales son os seus 
obxectivos políticos e económicos e localiza nun mapa os países 
membros e as súas capitais.

Explica o significado de cidadanía europea, 
Unión Europea e eurozona.

Expón con claridade a historia da Unión 
Europea e os seus obxectivos, indicando os 
países que a forman e os países de Europa que
non forman parte da Unión Europea.

X
CSC 
CAA

CS-B3.1

6º-CSB3.1.2 - Identifica as principais institucións e os seus 
órganos de goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus 
símbolos e explicando en que consiste o mercado único e a zona 
euro.

Busca e identifica as persoas máis relevantes 
das principais institucións e os órganos de 
goberno da Unión Europea, na actualidade, 
sinalando as súas funcións.

Explica a historia e o proceso de adhesión de 
España á Unión Europea.

X
CSC 
CCEC 
CCL

CS-B3.2
6º-CSB3.2.1 - Define poboación dun territorio e identifica os 
principais factores que inciden nesta e defíneos correctamente.

Explica as diferenzas e as semellanzas na 
distribución de poboación que existen en España e en
Europa.

X
CSC 
CCL

CS-B3.2
6º-CSB3.2.2 - Interpreta unha pirámide de poboación e outros 
gráficos usados no estudo da poboación.

Identifica os elementos dunha pirámide de poboación
e a interpreta con axuda.

X
CMCT 
CSC 
CAA
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CS-B3.3
6º-CSB3.3.1 - Describe as principais características da poboación
española e europea.

Clasifica os países de Europa, segundo a súa 
densidade, a distribución da poboación e os 
seus trazos fundamentais.

Relaciona as características da poboación cos 
sectores produtivos de España.

X
CSC 
CCL

CS-B3.3
6º-CSB3.3.2 - Explica o proceso da evolución da poboación en 
España e Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, 
factores como a esperanza de vida ou a natalidade.

Relaciona as características da poboación co 
envellecemento progresivo da poboación europea.

X
CSC 
CCL 
CAA

CS-B3.3
6º-CSB3.3.3 - Describe os factores que condicionan a 
distribución da poboación española e europea.

Clasifica as zonas de España, segundo os factores 
que condicionan a distribución da poboación e os 
seus trazos fundamentais.

X
CSC 
CCL

CS-B3.3
6º-CSB3.3.4 - Describe a densidade de poboación de España 
comparándoa mediante gráficos coa media da Unión Europea.

Define a densidade de poboación comparando a de 
España coa de outros lugares.

X
CSC 
CMCT

CS-B3.4
6º-CSB3.4.1 - Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a 
chegada de emigrantes ao noso país.

Explica os principais movementos de persoas en 
Europa.

X
CSC 
CCEC 
CCL

CS-B3.4
6º-CSB3.4.2 - Identifica e describe os principais problemas 
actuais da poboación: superpoboación, envellecemento, 
inmigración etc.

Describe as características de poboación europea e 
cal é o seu principal problema.

X
CSC 
CCEC

CS-B3.5
6º-CSB3.5.1 - Identifica os tres sectores de actividades 
económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que 
pertencen.

Recoñece e clasifica distintas actividades 
económicas de Europa e de España; relaciónaas co 
sector económico ao que pertencen.

X X
CSC 
CMCT

CS-B3.5
6º-CSB3.5.2 - Explica as actividades relevantes dos sectores 
primario, secundario e terciario en España e Europa e as súas 
localizacións nos territorios correspondentes

Relaciona as características da poboación cos 
sectores produtivos de Europa e de España.

X
CSC 
CCL

CS-B3.6
6º-CSB3.6.1 - Valora con espírito crítico a función da 
publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis 
habituais, analizando exemplos concretos.

Describe e analiza en exemplos concretos a función 
da publicidade; explica as características das técnicas
publicitarias máis habituais.

X
CSIEE 
CAA 
CSC

CS-B3.7
6º-CSB3.7.1 - Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o 
seu presuposto a cada un deles

Identifica os diferentes tipos de gastos. X

CSIEE 
CAA 
CMCT 
CSC
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CS-B3.7
6º-CSB3.7.2 - Planifica os seus aforros para gastos futuros 
elaborando un pequeno presuposto persoal.

Ten conciencia de aforro para gastos futuros e 
planifícao mediante a elaboración dun orzamento 
persoal.

X

CSIEE 
CAA 
CMCT 
CSC

CS-B3.7
6º-CSB3.7.3 - Investiga sobre diferentes estratexias de compra, 
comparando prezos e recompilando información.

Desenvolve estratexias de compra, recompilando 
información sobre produtos; establece unha 
comparativa en función da calidade, o prezo, o lugar 
no que compralos, etc.

X

CSIEE 
CAA 
CMCT 
CSC

CS-B3.8
6º-CSB3.8.1 - Desenvolve a creatividade e valora a capacidade 
emprendedora dos membros dunha sociedade.

Identifica os beneficios do espírito emprendedor 
aplicado á creación dunha empresa; planifica como 
creala e explica o seu proxecto.

X
CSIEE 
CAA 
CSC

CS-B3.9
6º-CSB3.9.1 - Identifica diferentes tipos de empresa segundo o 
seu tamaño e o sector económico ao que pertencen ás actividades 
que desenvolven.

Distingue entre distintos tipos de empresas, explica 
as súas características fundamentais e relaciónaas co 
sector económico ao que pertencen.

X
CSC 
CMCT

CS-B3.9
6º-CSB3.9.2 - Describe diversas formas de organización 
empresarial.

Identifica diversas formas de organización 
empresarial.

X
CCL 
CSC

CS-B3.9
6º-CSB3.9.3 - Define termos sinxelos relacionados co mundo da 
empresa e a economía, ilustrando as definicións con exemplos.

Identifica os elementos máis importantes do mundo 
empresarial.

X
CCL 
CSC

Bloque 4: As pegadas do tempo

CS-B4.1

6º-CSB4.1.1 - Define o concepto de prehistoria, identifica a idea 
de idade da historia e data as idades da historia, asociadas aos 
feitos que marcan os inicios e finais nomeando algunhas fontes 
da historia representativas de cada unha delas.

Sitúa feitos importantes na súa etapa histórica. X

CSC 
CAA 
CCEC 
CCL 
CMCT

CS-B4.2
6º-CSB4.2.1 - Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e 
no espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a 
simultaneidade e as relacións entre os acontecementos.

Busca información para localizar feitos no tempo. X

CSC 
CMCT 
CAA 
CCEC

CS-B4.3
6º-CSB4.3.1 - Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis
importantes das distintas idades da historia en España.

Identifica os feitos históricos que marcaron o inicio e
o final das diferentes idades da historia de España e 
sitúaos nunha liña do tempo.

X
CMCT 
CSC 
CCEC

CS-B4.3
6º-CSB4.3.2 - Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos
fundamentais da historia de España describindo as principais 
características de cada unha delas.

Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos 
fundamentais da historia de España

X
CMCT 
CSC 
CCEC
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CS-B4.3
6º-CSB4.3.3 - Explica aspectos relacionados coa forma de vida e 
organización social de España das distintas épocas históricas 
estudada

Relaciona diferentes formas de organización social 
coa súa correspondente etapa histórica.

X
CSC 
CCEC 
CAA

CS-B4.3
6º-CSB4.3.4 - Describe en orde cronolóxica os principais 
movementos artísticos e culturais das distintas etapas da historia 
de España citando os seus representantes máis significativos.

Ordea cronolóxicamente os principais movementos 
artísticos e culturais de España.

X
CCEC 
CMCT 
CSC

CS-B4.3
6º-CSB4.3.5 - Explica os principais acontecementos que se 
produciron durante o s. XIX e XX e que determinan a nosa 
historia contemporánea.

Identifica os feitos históricos que marcaron o 
inicio da Idade Contemporánea en España.

Describe os principais acontecemento históricos
que se produciron en España desde a 
Guerra da Independencia ata Fernando VII.

Explica os acontecementos históricos máis 
relevantes desde o reinado de Isabel II ata o 
final do século XIX.

X
CSC 
CCEC 
CAA

CS-B4.3
6º-CSB4.3.6 - Describe as características da sociedade española 
actual, e valora o seu carácter democrático e plural, así como a 
pertenza á Unión Europea.

Explica a importancia da Revolución Industrial, as 
máquinas e as fábricas, sinalando a súa influencia na 
sociedade e indicando as diferenzas entre a sociedade
do século XIX e a actual.

X
CSC 
CCEC 
CAA

CS-B4.4
6º-CSB4.4.1 - Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, 
histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades que 
supón a súa conservación e mellora.

Relaciona as formas de vida do pasado e os 
materiais que se utilizaban co patrimonio 
natural e identifica os principais avances, as 
obras artísticas e culturais do século XIX.

Coñece e valora a importancia dos restos do 
pasado para o estudo da historia; preocúpase 
por coidar e conservar o patrimonio natural, 
histórico, cultural e artístico.

X
CSC 
CCEC 
CAA

CS-B4.4

6º-CSB4.4.2 - Respecta os restos históricos e os valora como un 
patrimonio que debemos legar e recoñece o valor que o 
patrimonio arqueolóxico monumental nos achega para o 
coñecemento do pasado.

Identifica o estilo arquitectónico de edificios do 
século XIX e explica as súas características 
fundamentais.

X
CSC 
CCEC 
CAA

CS-B4.5 6º-CSB4.5.1 - Respecta e asume o comportamento que debe Respecta e asume o comportamento que debe X CSC 
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cumprirse cando visita un museo ou un edificio antigo.
cumprirse cando visita un museo ou un edificio 
antigo.

CCEC 
CAA

CS-B4.5
6º-CSB4.5.2 - Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional
e europea como a riqueza compartida que hai que coñecer, 
preservar e coidar.

Busca información sobre museos e sobre a herdanza 
cultural, interesándose por feitos representativos do 
século XIX, sucedidos en Europa, en España, en 
Galicia ou na súa localidade; valóraos e exponos con 
claridade.

X
CSC 
CCEC 
CAA

TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO E INDICADORES DE LOGRO

CURSO  2021 – 2022

NIVEL  6º PRIMARIA ÁREA Matemáticas (MT)

Criterio de 
avaliación

Estándares
Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3
C.C.

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

MT-B1.1
6º-MTB1.1.1 - Realiza predicións sobre os resultados 
esperados, utilizando os patróns e leis encontrados, 
analizando a súa idoneidade e os erros que se producen.

Realiza predicións sobre os resultados esperados. X X X
CMCT 
CAA

MT-B1.2
6º-MTB1.2.1 - Elabora informes sobre o proceso de 
investigación realizado, expoñendo as fases do mesmo, 
valorando os resultados e as conclusións obtidas.

Redacta conclusións sobre pequenas investigacións.  X X

CMCT 
CCL 
CAA 
CSIEE 
CD

MT-B1.3
6º-MTB1.3.1 - Elabora conxecturas e busca argumentos que 
as validen ou as refuten, en situacións a resolver, en contextos
numéricos, xeométricos ou funcionais.

Elabora conxeturas sobre distintos aspectos matem X X
CMCT 
CAA 
CSIEE

MT-B1.4
6º-MTB1.4.1 - Propón a resolución de retos e problemas coa 
precisión, co esmero e co interese apropiado ao nivel 
educativo e a dificultade da situación.

Elabora retos para a súa resolución. X
CMCT 
CAA

MT-B1.4 6º-MTB1.4.2 - Desenvolve e aplica estratexias de razoamento
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

Clasifica e recoñece relacións. X X CMCT 
CCL 
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contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e 
defender argumentos.

CAA

MT-B1.5
6º-MTB1.5.1 - Reflexiona sobre os problemas resoltos e os 
procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo 
para situacións futuras similares.

Valora a resolución de problemas e a sía importancia para 
a vida cotiá.

X
CMCT 
CAA 
CSIEE

MT-B1.5

6º-MTB1.5.2 - Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a 
realización de cálculos numéricos, para aprender e para 
resolver problemas, conxecturas e construír e defender 
argumentos.

Emprega as TIC para facilitar o traballo matemático. X

CMCT 
CD 
CAA 
CSIEE

MT-B1.6

6º-MTB1.6.1 - Realiza un proxecto, elabora e presenta un 
informe creando documentos dixitais propios (texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e 
seleccionando a información relevante, utilizando a 
ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus 
compañeiros.

Elabora documentos dixitais para presentar un traballo. X

CMCT 
CD 
CAA 
CCL 
CSIEE

Bloque 2: Números

MT-B2.1
6º-MTB2.1.1 - Identifica os números romanos aplicando o 
coñecemento á comprensión de datacións.

Identifica e le os números romanos. X
CMCT 
CCEC

MT-B2.1

6º-MTB2.1.2 - Le, escribe e ordena en textos numéricos e da 
vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas), utilizando razoamentos apropiados e 
interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

 Emprega números de máis de sete cifras na vida cotiá X
CMCT 
CAA 
CCL

MT-B2.2

6º-MTB2.2.1 - Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, 
números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), 
utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de 
posición de cada unha das súas cifras.

Interpeta números en textos da vida cotiá. X
CMCT 
CAA 
CCL

MT-B2.2
6º-MTB2.2.2 - Utiliza os números negativos en contextos 
reais.

Comprende os números negativos. X CMCT

MT-B2.3
6º-MTB2.3.1 - Reduce dúas ou máis fraccións a común 
denominador e calcula fraccións equivalentes

Reduce fraccións a común denominador.  X CMCT

MT-B2.3
6º-MTB2.3.2 - Redondea números decimais á décima, 
centésima ou milésima máis próxima

Redondea números decimais. X CMCT

MT-B2.3
6º-MTB2.3.3 - Ordena fraccións aplicando á relación entre 
fracción e número decimal.

Ordena fraccións.  X CMCT
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MT-B2.4
6º-MTB2.4.1 - Coñece e aplica os criterios de divisibilidade 
por 2, 3, 5, 9 e 10.

Coñece os criterios de divisibilidade de números baixos. X CMCT

MT-B2.5
6º-MTB2.5.1 - Opera cos números coñecendo a xerarquía das 
operacións.

Emprega a xerarquía das operacións. X CMCT

MT-B2.5

6º-MTB2.5.2 - Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, 
identificándoos e utilizándoos como operadores na 
interpretación e resolución de problemas.

Emprega diferentes tipos de números en contextos 
diferentes.

X
CMCT 
CCL

MT-B2.5
6º-MTB2.5.3 - Estima e comproba resultados mediante 
diferentes estratexias.

Estima e comproba resultados. X
CMCT 
CAA

MT-B2.6
6º-MTB2.6.1 - Calcula cadrados, cubos e potencias de base 
10.

Comprende o significado de cadrados, cubos e potencias 
de base 

X CMCT

MT-B2.6
6º-MTB2.6.2 - Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador. Calcula o produto dunha fracción por un 
número.

Realiza operacións sinxelas con fraccións.  X CMCT

MT-B2.6 6º-MTB2.6.3 - Realiza operacións con números decimais. Opera de forma sinxela con decimais. X CMCT

MT-B2.6
6º-MTB2.6.4 - Aplica a xerarquía das operacións e os usos da
paréntese.

Emprega o paréntese nas operacións combinadas. X
CMCT 
CAA

MT-B2.7
6º-MTB2.7.1 - Calcula e utiliza as porcentaxes dunha 
cantidade para expresar partes.

Comprende o significado das porcentaxes. X CMCT

MT-B2.7
6º-MTB2.7.2 - Establece a correspondencia entre fraccións 
sinxelas, decimais e porcentaxes.

Coñece a relación entre decimal, fracción e porcentaxe. X CMCT

MT-B2.7 6º-MTB2.7.3 - Calcula aumentos e diminucións porcentuais. Calcula porcentaxes con axuda. X CMCT

MT-B2.7
6º-MTB2.7.4 - Usa a regra de tres en situacións de 
proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, metade, para 
resolver problemas da vida diaria.

Coñece a proporcionalidade e calcula a regra de tres. X
CMCT 
CAA

MT-B2.7

6º-MTB2.7.5 - . Resolve problemas da vida cotiá utilizando 
porcentaxes e regra de tres en situacións de proporcionalidade
directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos 
datos, a situación formulada, o proceso seguido e as solucións
obtidas

Resolve problemas da vida cotiá empregando a regra de 
tres e os porcentaxes.

X
CMCT 
CCL 
CAA

MT-B2.8 6º-MTB2.8.1 - Emprega e automatiza algoritmos estándar de 
suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de 

Emprega de forma automática os algoritmos básicos. X CMCT 
CAA
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números (naturais, enteiros, decimais e fraccións).

MT-B2.8
6º-MTB2.8.2 - Descompón de forma aditiva e de forma 
aditivo- multiplicativa, números menores de un millón, 
atendendo o valor de posición das súas cifras.

Descompón diferentes números de diferente forma. X CMCT

MT-B2.8
6º-MTB2.8.8 - Calcula todos os divisores de calquera número
menor de 100.

Calcula os divisores dun número. X CMCT

MT-B2.8 6º-MTB2.8.9 - Calcula o mcm e o mcd. Coñece o mcm e o mcd e o calcula. X CMCT

MT-B2.8
6º-MTB2.8.10 - Descompón números decimais atendendo ao 
valor de posición das súas cifras.

Descompón números decimais. X CMCT

MT-B2.8 6º-MTB2.8.11 - Calcula tantos por cen en situacións reais. Calcula porcentaxes con axuda. X CMCT

MT-B2.8
6º-MTB2.8.12 - Elabora e emprega estratexias de cálculo 
mental.

Emprega o cálculo mental en situacións da vida cotiá. X
CMCT 
CAA

MT-B2.9

6º-MTB2.9.1 - Resolve problemas que impliquen o dominio 
dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, 
de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, 
uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as
súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 
traballados.

X

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

MT-B2.9

6º-MTB2.9.2 - 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.

Reflexiona sobre as dificultades da resolución de 
problemas.

X

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

Bloque 3: Medida

MT-B3.1

6º-MTB3.1.1 - Estima lonxitudes, capacidades, masas, 
superficies e volumes de obxectos e espazos coñecidos 
elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para 
medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o 
proceso seguido e a estratexia utilizada.

Estima medidas con axuda. X
CMCT 
CCL 
CAA

MT-B3.1
6º-MTB3.1.2 - Mide con instrumentos, utilizando estratexias 
e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a 
unidade máis axeitada para a expresión dunha medida.

Mide empregando unidades convencionais e non 
convencionais. 

X
CMCT 
CAA

MT-B3.2 6º-MTB3.2.1 - Suma e resta medidas de lonxitude, Realiza operacións sinxelas con medidas. X CMCT
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capacidade, masa, superficie e volume en forma simple dando
o resultado na unidade determinada de antemán.

MT-B3.2
6º-MTB3.2.2 - Expresa en forma simple a medición da 
lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa e 
viceversa.

Expresa en forma simple e complexa medidas. X CMCT

MT-B3.2
6º-MTB3.2.3 - Compara e ordena medidas dunha mesma 
magnitude.

Compara medidas dunha mesma magnitude. X CMCT

MT-B3.4
6º-MTB3.4.1 - Coñece e utiliza as equivalencias entre as 
medidas de capacidade e volume.

Coñece e emprega equivalencias entre unidades de 
medida.

X CMCT

MT-B3.4
6º-MTB3.4.2 - Explica de forma oral e por escrito os procesos
seguidos e as estratexias utilizadas en todos os procedementos
realizados.

Explica os procesos seguidos paa resolver polemas. X
CCL 
CAA

MT-B3.4

6º-MTB3.4.3 - Resolve problemas utilizando as unidades de 
medida máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da 
mesma magnitude, expresando os resultados nas unidades de 
medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o 
proceso seguido.

Resolve problemas de medida. X
CMCT 
CCL 
CAA

MT-B3.5
6º-MTB3.5.1 - Resolve problemas realizando cálculos con 
medidas angulares.

Resolve problemas con ángulos. X
CMCT 
CAA

MT-B3.6

6º-MTB3.6.1 - Reflexiona sobre o proceso seguido na 
resolución de problemas revisando as operacións utilizadas, as
unidades dos resultados, comprobando e interpretando as 
solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo.

Reflexiona sobre o procedemento para a resolución de 
problemas. 

X
CMCT 
CAA 
CSIEE

Bloque 4: Xeometría

MT-B4.1
6º-MTB4.1.1 - Identifica e representa posicións relativas de 
rectas e circunferencias.

Identifica e representa con axuda posicións relativas de 
rectas e circunferencias.

X CMCT

MT-B4.1
6º-MTB4.1.2 - Identifica e representa ángulos en diferentes 
posicións: consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice

Identifica e representa distintos tipos de ángulos. X CMCT

MT-B4.1
6º-MTB4.1.3 - Describe posicións e movementos por medio 
de coordenadas, distancias, ángulos, xiros

Describe posicións mediante coordenadas, ángulos e 
xiros.

X CMCT

MT-B4.1
6º-MTB4.1.4 - Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer 
representacións elementais no espazo.

Realiza escalas gráficas de forma sinxela.  X CMCT

MT-B4.1 6º-MTB4.1.5 - Identifica en situacións moi sinxelas a simetría Identifica simetrías. X CMCT

    páxina 103



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal -  CURSO 2021-2022

do tipo axial e especular.

MT-B4.2
6º-MTB4.2.1 - Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e
aos seus ángulos, identificando as relacións entre os seus 
lados e entre ángulos.

Clasifica triángulos atendendo a unha das características 
(lados e ángulos)

X CMCT

MT-B4.2
6º-MTB4.2.2 - Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas 
tecnolóxicas para a construción e exploración de formas 
xeométricas.

Emprega instrumentos de debuxo para a exploración de 
formas xeométricas. 

X
CMCT 
CD

MT-B4.3
6º-MTB4.3.1 - Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, 
cadrado e triángulo.

Calcula áreas e perímetros. X CMCT

MT-B4.3
6º-MTB4.3.2 - Aplica os conceptos de perímetro e superficie 
de figuras para a realización de cálculos sobre planos e 
espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria.

Comprende o concepto de área e perímetro. X
CMCT 
CAA

MT-B4.4
6º-MTB4.4.1 - Identifica e diferencia os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, 
tanxente e sector circular.

Identifica elementos básicos da circunferencia e do 
círculo. 

X CMCT

MT-B4.4
6º-MTB4.4.2 - Calcula perímetro e área da circunferencia e 
do círculo.

Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo. X CMCT

MT-B4.5

6º-MTB4.5.1 - Comprende e describe situacións da vida cotiá,
e interpreta e elabora representacións espaciais (planos, 
esbozos de itinerarios, maquetas,), utilizando as nocións 
xeométricas básicas (situación, movemento, paralelismo, 
perpendicularidade, escala, simetría, perímetro e superficie).

Describe representacións espaciais.  X
CMCT 
CAA

MT-B4.6

6º-MTB4.6.1 - Resolve problemas 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 decisións, valorando as
súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

Resolve problemas xeométricos X

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

MT-B4.6

6º-MTB4.6.2 - 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.

Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas 
xeométricos.

X
CMCT 
CAA

Bloque 5: Estatística e probabilidade

MT-B5.1 6º-MTB5.1.1 - Identifica datos cualitativos e cuantitativos en Comprende a diferencia entre datos cuantitativos e X CMCT 
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situacións familiares. cualitativos. CAA

MT-B5.2
6º-MTB5.2.1 - Recolle e clasifica datos cualitativos e 
cuantitativos de situacións do seu contorno, utilizándoos para 
construír táboas de frecuencias absolutas e relativas.

Recolle e clasifica datos da súa contorna.  X
CMCT 
CAA

MT-B5.2
6º-MTB5.2.2 - Aplica de forma intuitiva a situacións 
familiares as medidas de centralización: a media aritmética, a 
moda e o rango.

Emprega as medidas de centralización a situacións da vida
cotiá

X
CMCT 
CAA

MT-B5.2
6º-MTB5.2.3 - Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: 
diagramas de barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos
de situacións moi próximas

Interpreta gráficos moi sinxelos e elabora outros a través 
de modelos. 

X
CMCT 
CAA

MT-B5.2
6º-MTB5.2.4 - Realiza análise crítica e argumentada sobre as 
informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas

Analiza de forma crítica información procedente de 
gráficas.

X
CMCT 
CAA

MT-B5.3 6º-MTB5.3.1 - Identifica situacións de carácter aleatorio. Comprende o carácter aleatorio das situacións. X CMCT

MT-B5.4
6º-MTB5.4.1 - Realiza conxecturas e estimacións sobre algún 
xogos (moedas, dados, cartas, loterías)

Realiza conxecturas sobre xogos.  X
CMCT 
CAA

MT-B5.5

6º-MTB5.5.1 - Resolve problemas que impliquen dominio 
dos contidos propios da estatística e probabilidade, utilizando 
estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, 
recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), 
creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando 
decisións, valorando as consecuencias destas e a conveniencia
da súa utilización.

Resolve problemas que impliquen o uso de diferentes 
contidos de estatística e probabilidade.

X

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

MT-B5.5

6º-MTB5.5.2 - Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos
resultados, comprobando e interpretando as solucións no 
contexto e propoñendo outras formas de resolvelo.

Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas 
nos que interveñen contidos sobre estatística e 
probabilidade.

X

CMCT 
CAA 
CCL 
CSIEE

TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO E INDICADORES DE LOGRO

CURSO  2021 – 2022

NIVEL  6º PRIMARIA ÁREA Valores Sociais e Cívicos (VSC)

Criterio de Estándares Grao mínimo para superar a área T 1 T 2 T 3 C.C.
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avaliación Indicador mínimo de logro
Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa

VSC-B1.1
6º-VSCB1.1.1 - Explica o valor da respectabilidade e da 
dignidade persoal.

Comprende a importancia de respectar a dignidade 
persoal. 

X X X
CSC 
CCL

VSC-B1.1 6º-VSCB1.1.2 - Actúa de forma respectable e digna. Ten actitudes de responsabilidade e de dignidade.  X X X
CSC 
CSIEE

VSC-B1.1
6º-VSCB1.1.3 - Coñece e asume os rasgos característicos da 
súa personalidade, poñéndoos de manifesto asertivamente.

Coñécese a sí mesmo/a comprendendo os rasgos máis 
relevantes da súa personalidade. 

CAACC
L

VSC-B1.2
6º-VSCB1.2.1 - Utiliza estratexias de reestruturación 
cognitiva.

Establece hábitos cognitivos novos. X CAA

VSC-B1.2
6º-VSCB1.2.2 - Describe o valor da reestruturación cognitiva 
e a resiliencia

Valora a capacidade para antepoñerse ás adversidades. X
CCL 
CSIEE

VSC-B1.2
6º-VSCB1.2.3 - Aplica o autocontrol á toma de decisións, á 
negociación e á resolución de conflitos.

Toma as decisións de forma calmada e sopesando as 
opcións. 

CSC 
CSIEE

VSC-B1.2
6º-VSCB1.2.4 - Expresa os seus sentimentos, necesidades e 
dereitos, á vez que respecta os dos e das demais nas 
actividades cooperativas.

Coñece os seus sentimentos e é quen de expresalos de 
forma respectuosa.

X
CSC 
CSIEE 
CCL

VSC-B1.3
6º-VSCB1.3.1 - Traballa en equipo valorando o esforzo 
individual e colectivo e asumindo compromisos para a 
consecución de obxectivos.

Valora o traballo en equipo e asume o seu rol. X
CSC 
CSIEE

VSC-B1.3
6º-VSCB1.3.2 - Explica razóns para asumir as súas 
responsabilidades durante a colaboración.

Comprende a importancia de asumir responsabilidades. X
CSCCC
L
CSIEE

VSC-B1.3
6º-VSCB1.3.3 - Xera confianza nos demais realizando unha 
autoavaliación responsable da execución das tarefas.

Traballa a prol do equipo. X
CSCCA
ACSIEE

VSC-B1.4
6º-VSCB1.4.1 - Propón alternativas á resolución de 
problemas sociais.

Busca a resolución pacífica de conflitos. X
CSCCSI
EE

VSC-B1.4
6º-VSCB1.4.2 - Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao 
fracaso.

Coñece aqueles aspectos que lle producen temor. X
CSCCSI
EE CAA

VSC-B1.5
6º-VSCB1.5.1 - Emprega o pensamento consecuencial para 
tomar decisións éticas.

Sopesa as consecuencias dos seus actos. X
CSCCSI
EE
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VSC-B1.5
6º-VSCB1.5.2 - Identifica vantaxes e inconvenientes dunha 
posible solución antes de tomar unha decisión ética.

Sopesa as consecuencias das súas decisións.  X
CSCCSI
EE

VSC-B1.6
6º-VSCB1.6.1 - Realiza propostas creativas e utiliza as súas 
competencias para abordar proxectos sobre valores sociais

Emprega a creatividade para abordar o traballo nos valores
sociais.

CSCCSI
EE 
CCEC

VSC-B1.6
6º-VSCB1.6.2 - Identifica, define problemas sociais e cívicos 
e implanta solucións potencialmente efectivas

Coñece os principais problemas sociais actuais. X
CSCCA
ACSIEE

VSC-B1.6
6º-VSCB1.6.3 - Razoa a importancia da iniciativa privada na 
vida económica e social.

Coñece asociacións privadas que realizan accións de valor
para a vida económica e social.

CSIEE

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais

VSC-B2.1
6º-VSCB2.1.1 - Dialoga interpretando e dando sentido ao que
oe.

Emprega as ténicas básicas de diálogo.
CCL 
CSC

VSC-B2.1
6º-VSCB2.1.2 - Realiza actividades cooperativas detectando 
os sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a 
dicir.

Empatiza cos sentimentos dos compañeiros.  X
CCL 
CSC 
CSIEE

VSC-B2.1
6º-VSCB2.1.3 - Colabora en proxectos grupais escoitando 
activamente, demostrando interese polas outras persoas e 
axudando a que sigan motivadas para expresarse.

Traballa en equipo valorando positivamente o traballo dos 
compañeiros e compañeiras.

X

CAA 
CSIEE 
CSC 
CCL

VSC-B2.2 6º-VSCB2.2.1 - Comparte sentimentos durante o diálogo. Comparte os seus sentimentos.  X
CCL 
CSC 
CSIEE

VSC-B2.2
6º-VSCB2.2.2 - Utiliza os elementos que contribúen ao 
diálogo.

Emprega os elementos que contribúen ao bo 
desenvolvemento do diálogo.

X
CCL 
CSC

VSC-B2.3 6º-VSCB2.3.1 - Emprega a linguaxe positiva. Emprega a linguaxe positiva. X
CCL 
CSC

VSC-B2.3 6º-VSCB2.3.2 - Autoafírmase con respecto. Trátase a sí mesmo con respecto. X
CCL 
CSC 
CSIEE

VSC-B2.4
6º-VSCB2.4.1 - Infire e dá o sentido adecuado á expresión 
dos e das demais.

Comprende o sentido das expresións dos compañeiros e 
compañeiras.

CCL 
CSC

VSC-B2.4 6º-VSCB2.4.2 - Utiliza correctamente as estratexias de escoita
activa: clarificación, parafraseo, resumo, reestruturación, 

Emprega a escoita activa. X CCL 
CSC 
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reflexo de sentimentos. CSIEE

VSC-B2.5 6º-VSCB2.5.1 - Interacciona con empatía. Actúa con empatía.
CSC 
CCL 
CSIEE

VSC-B2.5
6º-VSCB2.5.2 - Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais
aos que pertence.

Contribúe como nexo de unión entre as persoas do grupo.
CSC 
CSIEE

VSC-B2.6
6º-VSCB2.6.1 - Analiza os problemas que orixinan os 
prexuízos sociais.

Comprende os prexuicios sociais. X
CSC 
CSIEE

VSC-B2.6
6º-VSCB2.6.2 - Expón razoadamente as consecuencias dos 
prexuízos sociais para as persoas do contorno social próximo.

Comprende as consecuencias dos prexuizos.
CCL 
CSC 
CCEC

VSC-B2.6
6º-VSCB2.6.3 - Detecta e axuíza criticamente prexuízos 
sociais detectados no seu contorno próximo expresando as 
conclusións en traballos creativos.

Detecta e condena os prexuizos sociais.

CCL 
CCEC 
CSC CD
CAA

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais

VSC-B3.1
6º-VSCB3.1.1 - Desenvolve proxectos e resolve problemas en
colaboración

Traballa de forma colaborativa. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.1
6º-VSCB3.1.2 - Pon de manifesto unha actitude aberta cara 
aos demais compartindo puntos de vista e sentimentos durante
a interacción social na aula.

Amosa unha actitude aberta cara os demáis e cara outras 
ideas.

X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.2
6º-VSCB3.2.1 - Amosa boa disposición a ofrecer e recibir 
axuda para a aprendizaxe.

Valora e pide axuda. X
CAA 
CSIEE 
CSC

VSC-B3.2 6º-VSCB3.2.2 - Recorre ás estratexias de axuda entre iguais.
Recorre aos seus compañeiros e compañeiras para resolver
dúbidas.

X
CAA 
CSIEE 
CSC

VSC-B3.2
6º-VSCB3.2.3 - Respecta as regras durante o traballo en 
equipo.

Respecta as regras.  X CSC

VSC-B3.2
6º-VSCB3.2.4 - Emprega destrezas de interdependencia 
positiva.

Comprende e valora a interdependencia entre os membros 
da aula.

X
CSC 
CSIEE 
CAA

VSC-B3.3 6º-VSCB3.3.1 - Explica o concepto de norma Comprende que é unha norma. X CSC 
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CCL

VSC-B3.3
6º-VSCB3.3.2 - Infire a necesidade das normas da súa 
comunidade educativa

Valora a necesidade de normas na vida cotiá. X
CAA 
CSC

VSC-B3.3
6º-VSCB3.3.3 - Participa na elaboración das normas do 
colexio.

Participa e involúcrase nas normas do colexio. X
CCL 
CSC 
CSIEE

VSC-B3.3 6º-VSCB3.3.4 - Respecta as normas do centro escolar. Comprende e respecta as normas. X CSC

VSC-B3.4 6º-VSCB3.4.1 - Resolve os conflitos de modo construtivo. Resolve os conflictos de forma pacífica. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.4
6º-VSCB3.4.2 - Sigue as fases da mediación en situacións 
reais e simulacións.

Segue as fases de mediación para a resolución de 
problemas.

CSC 
CSIEE

VSC-B3.4
6º-VSCB3.4.3 - Manexa a linguaxe positiva na comunicación 
de pensamentos, intencións e posicionamentos nas relacións 
interpersoais.

Emprega a linguaxe positiva.
CCL 
CSC

VSC-B3.4
6º-VSCB3.4.4 - Analiza as emocións, sentimentos, posibles 
pensamentos e puntos de vista das partes en conflito.

Empatiza coas partes en conflito. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.5
6º-VSCB3.5.1 - É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas
realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos.

Empatiza con causas altruístas.
CCL 
CSC 
CSIEE

VSC-B3.5
6º-VSCB3.5.2 - Colabora en causas altruístas en colaboración
coa comunidade educativa.

Valora e colabora en causas altruístas.
CSC 
CSIEE

VSC-B3.6
6º-VSCB3.6.1 - Realiza xuízos morais de situacións 
escolares.

Realiza xuizos morais. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.6

6º-VSCB3.6.2 - Xustifica as súas actuacións en base a valores
persoais como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a 
seguridade nun mesmo e a capacidade de enfrontarse aos 
problemas.

Xustifica as súas actuacións en base a volres persoais. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.7 6º-VSCB3.7.1 - Expresa o que é un dilema moral. Comprende o que é un dilema moral. X
CSC 
CCL

VSC-B3.7 6º-VSCB3.7.2 - Realiza xuízos morais. Comprende o que é un xuizo moral e o realiza. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.7 6º-VSCB3.7.3 - Analiza e resolve dilemas morais en Analiza e comprende dilemas. CSC 
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situacións reais e simuladas. CSIEE

VSC-B3.7
6º-VSCB3.7.4 - Resolve dilemas morais en relación a 
prexuízos relativos ás diferenzas culturais.

Comprende dilemas en canto a prexuizos sobre as 
diferenzas culturais.

X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.8
6º-VSCB3.8.1 - Analiza formas de discriminación: racismo, 
xenofobia, desigualdade de oportunidades.

Analiza a discriminación
CSC 
CSIEE

VSC-B3.8
6º-VSCB3.8.2 - Analiza feitos discriminatorios: maltrato, 
exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de 
concentración, o holocausto, segregación por enfermidade

Analiza e comprende feitos discriminatorios. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.8
6º-VSCB3.8.3 - Detecta prexuízos e analiza conflitos 
derivados do uso de estereotipos no contexto escolar.

Detecta prexuizos.
CSC 
CSIEE

VSC-B3.9 6º-VSCB3.9.1 - Valora e respecta a libre expresión. Respecta a libre expresión.  CSC

VSC-B3.9
6º-VSCB3.9.2 - Comprende, interpreta e acepta opinións 
diferentes ás propias.

Acepta opinións diferentes á propia. X CSC

VSC-B3.9
6º-VSCB3.9.3 - Relaciona diferentes culturas e relixións coas 
formas de pensamento de persoas pertencentes a elas.

Valora e acpeta diferentes relixións. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.9
6º-VSCB3.9.4 - Analiza, reflexiona e expresa conclusións 
sobre os dereitos de libre expresión e opinión, liberdade de 
pensamento, de conciencia e de relixión.

Comprende a liberdade de expresión e opinión e a 
respecta.

X
CSC 
CSIEE 
CCL

VSC-B3.10
6º-VSCB3.10.1 - Axuíza criticamente actitudes de falta de 
respecto á igualdade de oportunidades de homes e mulleres.

Condena as faltas de respecto cara homes e mulleres. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.11
6º-VSCB3.11.1 - Axuíza criticamente os valores implícitos en
diversas situacións, de acordo cos que constitúen a vida en 
común nunha sociedade democrática.

Condena os valores que non son positivos para a vida 
nunha sociedade democrática.

X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.11
6º-VSCB3.11.2 - Razoa a contribución de diferentes 
institucións, organizacións e servizos públicos en relación á 
garantía dos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.

Valora a contribución de diferentes institucións á garantía 
dos dereitos das persoas.

X
CSC 
CCL

VSC-B3.12
6º-VSCB3.12.1 - Explica os dereitos e deberes básicos da 
Constitución española.

Comprende os dereitos e deberes da Constitución.  X
CSC 
CCL

VSC-B3.12
6º-VSCB3.12.2 - Realiza xuízos morais sinxelos 
fundamentados.

Realiza xuízos morais sinxelos. X
CSC 
CSIEE

VSC-B3.12
6º-VSCB3.12.3 - Participa no benestar do contorno próxima 
baseándose nos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás.

Colabora no benestar da súa contorna. X
CSC 
CSIEE
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VSC-B3.13
6º-VSCB3.13.1 - Comprende, valora e expón por escrito o 
deber da contribución cidadá ao ben da sociedade

Comprende a importancia da contribución cidadá ao ben 
da sociedade.

X
CSC 
CCL 
CSIEE

VSC-B3.13
6º-VSCB3.13.2 - Explica a función dos impostos de 
proporcionar recursos sociais que melloran a calidade de vida 
dos cidadáns e cidadás.

Comprende a importancia dos impostos. X
CSC 
CCL

VSC-B3.13
6º-VSCB3.13.3 - Realiza producións creativas sobre as 
consecuencias de non pagar impostos.

Realiza creacións sobre as consecuencias de non pagar 
impostos.

X

CSC 
CCEC 
CD CCL
CSIEE

VSC-B3.14
6º-VSCB3.14.1 - Toma conciencia da limitación dos recursos 
enerxéticos e explica as consecuencias do esgotamento das 
fontes de enerxía.

Comprende a limitación dos recursos enerxéticos.  X
CSC 
CCL 
CSIEE

VSC-B3.14
6º-VSCB3.14.2 - Investiga os efectos do abuso de 
determinadas fontes de enerxía.

Comprende os efectos do abuso da enerxía.  X
CSC 
CAA

VSC-B3.14
6º-VSCB3.14.3 - Realiza traballos creativos sobre a 
necesidade do aire non contaminado para a saúde e a calidade 
de vida.

Realiza traballos creativos sobre a contaminación.  X

CCL 
CSC 
CAA 
CSIEE

VSC-B3.14
6º-VSCB3.14.4 - Expón graficamente argumentos para 
rexeitar actividades humanas contaminantes.

Expón gráficamente o rexeitamento á contaminación.  X
CSC CD
CMCT 
CCEC

VSC-B3.15
6º-VSCB3.15.1 - Razoa as repercusións de determinadas 
condutas de risco sobre a saúde e a calidade de vida.

Comprende as repercusións de determinadas condutas 
sobre a saúde.

CCL 
CAA 
CSIEE

VSC-B3.15 6º-VSCB3.15.2 - Coñece as prácticas de primeiros auxilios. Coñece as prácticas de primeiros auxilios.
CSC 
CSIEE

VSC-B3.16 6º-VSCB3.16.1 - Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. Realiza un uso ético das novas tecnoloxías CD CSC

VSC-B3.16
6º-VSCB3.16.2 - Analiza e enxuíza criticamente os contidos 
do contorno dixital.

Analiza os contidos do contorno dixital. X
CCL 
CAA 
CSC

VSC-B3.17
6º-VSCB3.17.1 - Realiza análise de información dixital sobre 
as razóns polas que as persoas senten a necesidade de 
consumir ao ver un anuncio publicitario.

Analiza por que as persoas senten a necesidade de 
consumir produtos ao ver a publicidade.

X
CD CSC
CSIEE
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VSC-B3.17
6º-VSCB3.17.2 - Reflexiona sobre a influenza da publicidade 
expresando as conclusións mediante traballos creativos.

Valora a influencia da publicidade.
CSC 
CCEC 
CD

VSC-B3.17
6º-VSCB3.17.3 - Realiza exposicións axuizando criticamente 
hábitos de consumo innecesario.

Coñece hábitos de consumo pouco respectuosos. X

CSC 
CCL 
CCEC 
CSIEE

VSC-B3.18
6º-VSCB3.18.1 - Desenvolve proxectos relacionados coas 
principais causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se 
informa en diferentes medios de comunicación.

Valora e coñece as normas de seguridade vial que evitan 
accidentes.

X
CSC 
CSIEE 
CAA

VSC-B3.18
6º-VSCB3.18.2 - Reflexiona sobre o modo no que se poderían
evitar accidentes de tráfico e expón as súas conclusións.

Reflexionan sobre a seguridade vial da cidade. X
CSC 
CCL

VSC-B3.18
6º-VSCB3.18.3 - Explica as principais medidas que se 
poderían tomar para previr accidentes de tráfico.

Reflexiona sobre medidas de seguridade para mellorar a 
vida das persoas.

CSC 
CCL 
CSIEE

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Observación sistemática Escalas de observación

Permiten establecer estimacións dentro  dun continuo
- Categorías:
Identifica a frecuencia (exemplo: sempre, ás veces, nunca) o caracterización (Exemplo: Iniciado, en  
proceso, consolidado)
- Numérica:
Determina o logro e a intensidade (de 1 de 4, de 1 a  5, 1 a 6, ou de 1 a 10)
- Descriptiva:
Incorpora frases descriptivas. Exemplo: “Traballa y trae el material pero no toma iniciativas”, o ben,  “Suxire 
ideas e traballa adecuadamente”.
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Listas de control
Rexistra a ausencia ou presencia dun determinado ítem.

Rexi  stro anecdótico  
Recollen comportamentos non previsibles de antemán e aportan información significativa do día a día.

Probas específicas Obxectivas
Con preguntas moi concretas e  opcións de resposta fixa para que o alumno escolla, sinale ou complete.
Abertas
Con preguntas ou temas nas que o alumno debe construír as respostas.

Interpretación de datos
Preguntas para interpretar imaxes, gráficas

Exposición dun tema

Cuestionarios Abertos:
Son aqueles nos que se pregunta algo e se deixa liberdade para o tipo de resposta.

Pechados: ofrecen determinadas respostas.

Rúbricas: a rúbrica é unha ferramenta de valoración empregada para reflectir o grao de cumplimento dunha actividade ou traballo na que se divide o obxectivo 
da tarefa en indicadores de logro, identificando o rendemento do alumno ou alumna cun destes indicadores.
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5.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

Criterios Metodolóxicos

A finalidade da Educación Primaria, segundo a LOMCE, é facilitar aos alumnos/as as aprendizaxes da expresión e

comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de nocións básicas da cultura, e o hábito de convivencia

así como os de estudo e traballo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade, co fin de garantir unha formación

integral que contribúa ao pleno desenvolvemento da Educación Secundaria Obrigatoria.

A acción educativa en esta etapa, di a lei, que procurará a integración das distintas experiencias e aprendizaxes do

alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo.

Así mesmo, o D 105/2014, polo que se establece o currículo de Educación Primaria na comunidade autónoma de

Galicia establece entre os principios metodolóxicos que o tempo de lectura non debe ser inferior a 30 minutos.

“A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias clave; é de especial relevancia o

desenvolvemento de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en todo tipo de soportes e

formatos. Co fin de fomentar o hábito da lectura os centros organizarán a súa práctica docente de xeito que se garanta

a incorporación dun tempo diario de lectura, non inferior a trinta minutos.”

Consideramos que a lectura é un factor esencial do enriquecemento intelectual e constitúe unha actividade clave na

educación  por  ser  un  dos  principais  instrumentos  de  aprendizaxe,  e  o  dominio  desta  abre  as  portas  a  novos

coñecementos. Unha deficiente aprendizaxe lectora e unha mala comprensión do lido abocan aos alumnos ao fracaso

escolar  e  persoal.  Por  iso,  a  comprensión  lectora,  ademais  de  ser  un  instrumento  de  aprendizaxe,  é  un  requisito

indispensable para que o alumno sinta gusto pola lectura.

A lectura está presente en todas as áreas da Educación Primaria. Por iso, o fomento da lectura e o desenvolvemento da

comprensión lectora será impulsados, non só desde a área de Lingua Castelá e Literatura, senón a través das actividades

específicas de todas as áreas. As sesións de lectura non deben orientarse, pois, como unha continuación da clase de

Lingua Castelá e Literatura, senón tamén como a posta en práctica das súas ensinanzas e han de servir para avaliar o

nivel de comprensión lectora do alumno.

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e intereses do lector. Lese para

obter información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir outras realidades. Todas estas finalidades

da lectura deberán terse en conta á hora de traballar na aula, e deberán desenvolverse estratexias que lle faciliten ao

alumno a súa consecución.

Os obxectivos de que se pretende lograr son os seguintes:

a)  Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura.

b)  Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do currículo.

c)  Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar.

d)  Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de goce persoal.

e)  Fomentar no alumnado, a través da lectura, unha actitude reflexiva e crítica ante as manifestacións do contorno.

d)  Usar a biblioteca para a busca de información e aprendizaxe, e como fonte de pracer.
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É fundamental que o docente logre transmitir aos seus alumnos o seu entusiasmo para lograr facer lectores capaces e

motivados.

De entre os moitos textos que se poden empregar para a lectura,  o conto ocupa un lugar importante na formación

literaria dos alumnos de Educación Primaria. Os contos, polo seu contido, a súa estrutura e o seu vocabulario, son un

instrumento fundamental para o desenvolvemento das habilidades lingüísticas, pois cando o neno os escoita ou os le

aprópiase do seu vocabulario e das súas estruturas lingüísticas e ponas en práctica noutras situacións.

É moi importante a elección dos textos cos que se vai traballar. Estes han de ser motivadores e axeitados ao nivel dos

lectores. Traballarase a identificación da estrutura dos diferentes textos, as ideas principais e secundarias, o sentido dos

distintos parágrafos e as relacións que entre eles se establecen.

O profesorado elixiremos os textos en función dos seguintes criterios:

-  Grao de maduración do proceso lector.

-  Elección de temas atractivos e interesantes para os alumnos.

-  Aumento da dificultade dos textos ao longo do curso.

-  Textos variados en canto a contidos e de diferentes xéneros literarios.

-  Elección do tipo de letra axeitada aos distintos niveis.

-  Ilustracións atractivas e motivadoras.

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión lectora, xa que, a través dela, se

estimula  a  recreación  de  sentimentos  e  de  sensacións,  ao  mesmo  tempo  que  serve  como  vehículo  de  ideas.  A

automatización dun bo ton, unha correcta pronunciación e unha axeitada velocidade lectora son imprescindibles para

que o lector poida consolidar a comprensión lectora

Porén, continuando co que se viña facendo en anos anteriores, e seguindo a normativa vixente, establecemos un tempo

de lectura diaria de trinta minutos que figura no horario, ou ben, antes ou despois do recreo, no que alternaremos tempos

de lectura silenciosa, en voz alta, distintos tipos de textos,....

Así mesmo, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse as actividades relativas á promoción e práctica

da  comprensión  lectora  prevista  nos  obxectivos,  contidos  e  criterios  de  avaliación,  e  ao  grao  de  adquisición  das

competencias básicas correspondentes a cada unha das áreas do currículo, e que favoreza a súa práctica diaria por todo

o profesorado en todas as áreas dun modo eficaz.

Ademais do tempo que usan no recreo, na biblioteca, participando nas distintas actividades que esta propón, reforzamos

a biblioteca de aula con libros aportados polo alumnado que se lle devolverán ao final  do curso, co obxectivo de

aumentar a oferta de lecturas nas  dúas linguas cooficiais.

Tamén establecemos a  lectura dun libro en galego e outro en castelán de xeito obrigatorio.

Como continuación de cursos anteriores, continuaremos desenvolvendo  proxectos de aula que partirán do plan lector e

a realización de actividades teatrais que axuden a reforzar a expresión oral do alumnado.

Así mesmo, despois de detectar dificultades na aplicación das normas ortográficas básicas, acordamos dedicarlle un

tempo semanal á mellora da ortografía, tanto en galego coma en castelán.
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7.2. Principios metodolóxicos

Os principios nos que  baseamos nosa proposta son os seguintes:

a. Desde a perspectiva epistemolóxica das diferentes áreas de coñecemento:

-  Non todos coñecemos igual en todo momento.

-  En cada momento hai influencias sobre o coñecemento que proveñen das experiencias previas e das situacións novas.

-  O coñecemento é o resultado da interacción entre as experiencias previas e as situacións novas; polo que, máis que

transmitirse, constrúese mediante a práctica, co cal se pon de relevo o seu carácter construtivista, social e interactivo.

-  Calquera coñecemento pode ter diferentes lecturas, significados e presentacións, que poden ser todos obxectivos.

Ensinar/aprender supón contrastar perspectivas, enriquecer esquemas conceptuais con novas contribucións por parte de

todos, superar as lagoas e emendar os erros.

-   O ensino debe  buscar  interaccións  cada  vez  máis  ricas  e  significativas  entre  os  elementos  proporcionados  por

diferentes soportes (textos, audiovisuais, etc.), mediadores (docentes, compañeiros, pais), métodos (didácticas: xeral e

especiais) e situacións ou feitos (da vida cotiá, descubrimentos, centros de interese, etc.).

b. Desde a perspectiva psicolóxica:

a)  Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado.

-  Das súas características evolutivo-madurativas específicas, en xeral.

-  Do seu nivel de competencia cognitiva e meta cognitiva.

-  Dos coñecementos previamente construídos.

b)  Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas.

-  Diagnosticando os coñecementos previos que posúe.

- Conectando e integrando os contidos e estratexias previos cos novos por vivir e aprender. O alumnado, co que sabe e

grazas á como o profesor lle presentan a información, reorganiza o seu coñecemento entrando en novas dimensións,

transferindo ese coñecemento  a outras  situacións,  descubrindo principios  e  procesos que o explican,  mellorando a

capacidade organizativa para outras experiencias, ideas, valores e procesos de pensamento que adquire dentro e fóra da

aula.

c)  Favorecer a aprendizaxe autónoma.

- Desenvolvendo o profesorado un modelo curricular de natureza procesual que asegure que os alumnos e as alumnas

realicen aprendizaxes significativas por si mesmos, aprendendo a aprender, adquirindo estratexias cognitivas e meta

cognitivas que favorezan asentamento dunha boa memoria comprensiva. Modelo que, partindo do establecemento de

redes conceptuais que permitan representar a estrutura da materia de xeito sinxelo e claro, das cales se poidan formar os

esquemas conceptuais e cognitivos, permita a xeración de mapas cognitivos que establezan relacións entre os distintos

contidos e  faciliten  a  percepción  da  súa  estrutura  ao  dar  resposta aos  tres  interrogantes  que  a  ciencia  se fai:  que

(descrición) e os seus detalles (cales, como, onde e cando), por que (explicación) e para que (intervención).

-  Modificando progresivamente os esquemas previos do coñecemento dos alumnos e das alumnas, desde o saber cotián

ata o saber científico.

d)  Potenciar a actividade.

-  Facilitando a reflexión á hora da acción.
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- Posibilitando que o alumno e a alumna cheguen a facer aquelas actividades que aínda non son capaces de realizar sos,

pero si coa axuda conveniente.

c. Desde a perspectiva pedagóxica:

a)  Partir da avaliación inicial, específica e global.

-  Das súas aptitudes e actitudes.

-  Das súas necesidades e intereses.

-  Dos seus coñecementos previos, xerais e por áreas.

b)  Motivar axeitadamente.

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

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

- Espertando unha motivación intrínseca que potencie o gusto por aprender, especialmente a través dunha atribución

causal positiva, tanto do profesorado como do propio alumnado.

c)  Analizar os esquemas previos de coñecemento.

-  Asegurando que se posúen os requisitos básicos para poder abordar a seguinte nova aprendizaxe.

-  Reforzando os conceptos previos máis débiles e sensibles.

d)  Fomentar a zona de desenvolvemento potencial na adquisición dos novos coñecementos.

-  Incorporando mediante a actitude docente o exemplo adecuado que se debe seguir (currículo implícito ou latente).

-  Facilitando que poida desenvolver a súa actividade coa mínima axuda necesaria.

-  Consolidando os enlaces entre os coñecementos previos e os novos.

-  Estruturando e dosificando os novos contidos conceptuais de forma apropiada (redes, esquemas e mapas).

-   Promovendo  a  funcionalidade  das  aprendizaxes,  aplicándoas  e  transferíndoas  a  outras  situacións  ou  contidos

diferentes.

-  Tendo moi en conta os coñecementos de cada materia,  respectando a súa estrutura epistemolóxica,  a súa lóxica

interna específica e os avances do momento.

Especificamente, estes principios deben facilitar:

a)  A conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial dos alumnos e das alumnas, atendendo ás súas diferenzas

individuais e partindo do próximo para chegar ao afastado.  Esta atención á diversidade requirirá  a elaboración de

programas específicos que asuman a función compensadora que pretende a Educación Primaria.

b)  A comunicación a través do diálogo e a apertura a outras formas de pensar e obrar.

c)  Un clima afectivo rico en vivencias baseadas no respecto mutuo, que procure a motivación necesaria para espertar,

manter e incrementar o interese do alumnado.

d)  O progreso do xeral ao particular, de forma cíclica, en función do pensamento globalizado do alumno e da alumna,

integrando as áreas coa formulación de contidos conceptuais, procedementais e actitudinais comúns, tendo en conta a

transversabilidade do currículo.

e)  A adaptación da acción educativa ás diferenzas persoais (capacidade, intereses e ritmo de aprendizaxe), como base

do desenvolvemento integral e autónomo.

f )  O espírito de grupo co exercicio da participación e a cooperación, practicando a aprendizaxe grupal, a interacción e

a interrelación de iguais e de discentes e docente.
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g)  A organización de contidos, de xeito que exista harmonía entre as metas e os medios que se utilizan para acadalas.

h)   A  actividade  constante  do  alumno  e  da  alumna,  xa  que  se  entende  como  ferramenta  básica  da  aprendizaxe

autorregulada.

i  )   A  flexibilidade  adecuada  nas  diversas  situacións  de  aprendizaxe,  tanto  na  selección  da  metodoloxía  máis

aconsellable en cada caso como nos aspectos organizativos espazo-temporais.

l )  A aprendizaxe construtivo-significativa, partindo da consolidación do saber anterior e do reforzo daquel que permita

enlazar os organizadores previos co novo coñecemento que se debe adquirir.

m) O xogo como elemento motivador fundamental na construción da moralidade, xa que regula o paso da heteronomía

á autonomía persoal e social.

n) A creatividade de alumnos e de alumnas e de docentes, como forma diversificada e enriquecedora de comunicación.

ñ)  O tránsito desde a formación de conceptos e a aplicación de procedementos á construción de hábitos e á definición

de actitudes, que culmine a consolidación de valores e o respecto polas normas.

o)   O contacto  escola-familia  como marco  afectivo-efectivo  de  relacións  e,  por  extensión,  de toda  a  comunidade

educativa.

7.3. Agrupamento dos alumnos

O agrupamento dos alumnos é unha esixencia da diversidade e un indicador da autonomía do centro,  e ten como

finalidade garantir que todos os alumnos aprendan e consigan os obxectivos educativos marcados.

A  diversidade  de  agrupamentos  proporciona  unha  mellor  explotación  das  actividades  escolares  e  constitúe  un

instrumento de adecuación metodolóxica ás necesidades dos alumnos.

Sen embargo dada a situación actual de pandemia polo COVID-19 o agrupamento dentro do grupo clase limitarase

seguindo o protocolo establecido, quedando así reducido a agrupamentos:

- Individual.

-Gran grupo.

Tendo en conta o ritmo de aprendizaxe, os intereses, a natureza da área ou da actividade e a motivación para, dentro

desta limitación, dinamizar ese traballo individual e en gran grupo.

7.4.  Organización dos espazos

Desde unha perspectiva de etapa, o contido das decisións relativas á organización do espazo pode referirse a:

- Espazos propios do grupo (aula).  Cada titor organizará o espazo na súa aula como crea conveniente para o

desenvolvemento da actividade lectiva; será conveniente ter en conta variables como idade e agrupamento de

alumnos,  mobiliario,  iluminación,  temperatura,  materiais  existentes  na  aula,  etc.  Se  nunha  aula  imparten

actividades lectivas outros mestres ademais do titor, han de preocuparse, ao concluír a clase, de que material e

espazos se encontren na distribución planificada por este.

- Espazos compartidos polos alumnos. Os alumnos de Primaria comparten espazos con alumnos de outras etapas

educativas  dentro  do  centro  e,  asemade,  utilizan  habitualmente  outros  espazos,  tanto  interiores  do  centro

educativo como exteriores. Algúns destes espazos son os seguintes:

o Biblioteca.

o Patio.
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Este ano estes espazos compartidos serán soamente entre o alumnado de cada grupo-clase co proceso correspondente de

desinfección.

7.5.  Organización dos tempos

As previsións de traballo na aula e no centro escolar deben axustarse realmente ao tempo dispoñible. Por iso, é preciso

realizar  unha temporalización  que inclúa a elaboración dun horario xeral,  co correspondente  desenvolvemento das

áreas, e dun horario de actividade docente, no que se terán en conta as restantes actividades organizativas do centro.

7.6 Educación a distancia

No caso de sexto de Educación Primaria a metodoloxía empregada baséase no uso do libro dixital a través

do programa E-Dixgal, polo que cada nenos e nena conta cun ordenados persoal e unha plataforma virtual

que permite a educación a distancia en caso de confinamento individual ou xeral do grupo-clase, permitindo

as explicación teóricas, a entrega de tarefas interactivas, chat, foros e conmunicación a través da rede.
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6.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Para desenvolver a presente programación empregaremos libros dixitais e outros materiais de apoio.

Empregaranse tamén os seguintes recursos:

Materiais fotocopiables para ampliar e reforzar contidos.

Fichas e materiais elaborados polas titoras.

Actividades online.

Periódicos, revistas, etiquetas nutricionais, facturas e outros similares da vida diaria para achegar o seu uso e comprensión ao

alumnado.

7.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Os criterios de cualificación que se terán en conta son os seguintes:

Análise de probas (60%): valoraranse probas orais e escritas sobre os contidos a tratar en cada materia, sendo sempre as mesmas 

nos tres grupos. Na corrección das probas escritas terase en conta a claridade e exactitude na expresión  e a ortografía podendo 

variar a nota final do control. Inclúense neste apartado:

oExames (50%).

oTraballos (5%).

oPresentacións orais (5%)

oExceptuando na área de matemáticas que o 60% do análise de probas corresponderase ao análise de exames.

Traballo diario (30%): valorarase a implicación nas tarefas diarias que se leven a cabo tanto dentro do centro como fora, tendo en 

conta os seguintes criterios:

oRemata os traballos na aula.

oParticipa activamente na clase.

oRevisión de libretas.

oRemata os traballos pendentes.

Actitude (10%): valorarase o comportamento do alumnado dentro e fora da aula, a capacidade para convivir cos compañeiros e 

compañeiras e a actitude fronte as tarefas escolares. Terase especialmente en conta:

oAmosa respecto polos compañeiros e compañeiras, mestres e mestras e persoal non docente do centro.

oAmosa respecto cara a diversidade funcional.

oCoida o material e o mobiliario do centro.
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oPractica a resolución pacífica de conflitos.

A normativa vixente é clara no referente á promoción:” O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se

considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de

adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de

reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería competente en

materia educativa”.

A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e 

apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumno. Para considerar a promoción do alumnado teranse en conta os 

mínimos do curso, que son aqueles estándares de aprendizaxe considerados esenciais e imprescindibles e que, polo tanto, teñen un 

maior peso na cualificación final.

PROMOCIONARAN:

a) Todos os alumnos que superen os estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles planeados en todas as áreas e teñan 

alcanzado o grao suficiente de desenvolvemento nas Competencias Clave e nos obxectivos de etapa ao finalizar o curso.

b) Todos aqueles alumnos que permaneceron un ano máis no mesmo curso ou nun curso anterior.

NON PROMOCIONARÁN:

a) Os alumnos que non superen os estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles nas áreas do currículo.

Para a promoción do nivel teremos en conta ademais:

1- O grao de madurez do alumno que se concretará en :

a. Hábitos básicos de traballo e estudio

b. Autonomía no traballo

c. Actitude e esforzo

d. Capacidade de superación das dificultades

2- Que as aprendizaxes non conseguidas permitan seguir con aproveitamento o seguinte nivel.

MATEMÁTICAS

1. Realiza estimacións  sobre os resultados esperados.

2. Formula preguntas para buscar respostas apropiadas.

3. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas de dúas operacións, valorando as consecuencias.

4. Ordena números enteiros de ata oito cifras, e fraccións básicas.

5. Interpreta  textos numéricos e da vida cotiá.

6. Realiza operacións combinadas sinxelas.

7. Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

8. Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias

9. Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo e con distinto denominador.

10. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números,
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11. Elabora e emprega estratexias sinxelas de cálculo mental.

12. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas.

13. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies.

14. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie

15. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

16. Calcular áreas e perímetros de figuras planas.

17. Recoñecer e medir ángulos.

18. Calcula a área e o perímetro de diferentes figuras.

19. Identifica e diferenza os elementos básicos da circunferencia e círculo.

20. Realiza e interpreta gráficos.

21. Resolve problemas sinxelos que impliquen dominio dos contidos traballados.

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA E GALEGA

1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos e emocións con  claridade.

2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción minimamente correctas: articulación, ritmo, entoación e volume.

3.  Expresa as súas propias ideas comprensiblemente.

4. Participa  nas tarefas de aula, cooperando en situación de aprendizaxe compartida.

5.  Utiliza o vocabulario axeitado a súa idade.

6. Comprende a de forma global a información xeral de textos orais e escritos sinxelos de uso habitual e selecciona as ideas 

principais.

7. Responde preguntas correspondentes á comprensión interpretativa.

8. Reproduce de memoria breves textos.

9. Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para comunicarse.

10. Le en voz alta diferentes tipos de textos sinxelos apropiados á súa idade.

11. Lee en silencio coa velocidade adecuada textos de diferente complexidade.

12. Resume textos lidos de diferente tipoloxía.

13. Le voluntariamente en función dos seus gustos e finalidade persoal.

14. Selecciona lecturas con criterio persoal e manifesta a súa opinión sobre os textos lidos.

15. Utiliza as TICs para buscar información.

16. Escribe,  textos sinxelos propios da vida cotiá e do ámbito social e escolar, atendendo á forma da mensaxe e a súa 

intención comunicativa.

17. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza.

18. Aplica correctamente os signos de puntuación e as regras de acentuación e ortográficas dadas

19. Utiliza habitualmente o dicionario, en diferentes soportes, no proceso de escritura.

20. Elabora con creatividade textos do seu interese: contos, anuncios, rimas, cancións, cómics, carteis … facendo ilustracións e

buscando imaxes dixitais para facilitar a súa comprensión ou mellorar a súa presentación.

21. Coñece e recoñece os grupos nominais, os determinantes, o nome, o adxectivo e o verbo.

22. Diferenza familias de palabras.

23. Coñece, recoñece e usa sinónimos e antónimos de uso común.
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24. Recoñece a oración simple en textos sinxelos e distingue suxeito e predicado e é quen de analizar a oración.

25. Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea palabras derivadas.

26. Utiliza correctamente as normas de concordancia de xénero e número na expresión oral e escrita.

27. Aplica unhas normas mínimas do uso da til nos textos de elaboración propia.

28. Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, diminutivos e sinónimos en textos literarios.

29. Crea sinxelos textos literarios (contos, poemas, cancións e sinxelas obras teatrais).

CIENCIAS NATURAIS

1. Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de 

textos orais e/ou escritos.

2.  Efectúa buscas guiadas de información na rede.

3. Manifesta autonomía na planificación e execución de accións.

4. Utiliza algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da información para comunicarse.

5. Realiza proxectos e experiencias sinxelas.

6. Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano.

7. Identifica as partes dos aparellos e sistemas que interveñen na nutrición e explica o proceso.

8. Identifica as partes do aparello reprodutor feminino e masculino.

9. Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecido os, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais 

características e funcións de cada un deles.

10. Clasifica aos seres vivos e nomea as principais características atendendo ao seu reino.

11. Utiliza guías na identificación  científica de animais vertebrados, invertebrados e plantas.

12. Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural.

13. Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos seres vivos.

14. Coñece e clasifica materiais de uso cotiá segundo as súas propiedades.

15. Identifica e explica as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables.

16. Identifica produtos químicos habituais no fogar e os posibles riscos para o organismo.  

17. Identifica e explica os símbolos de perigo máis comúns na etiquetaxe.  

18. Coñece os distintas propiedades da materia.

19. Observa e identifica os elementos dun circuíto eléctrico.

20. Observa, identifica e explica algúns efectos da electricidade da vida cotiá.

21. Distingue materiais condutores e illantes.

22. Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade.

23. Valora e describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

24. Coñece e explica algúns dos avances da ciencia..

CIENCIAS SOCIAIS

1. Sabe que é o universo e os diferentes elementos que o compoñen.
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2. Localiza e sitúa o planeta Terra no sistema solar, ver as partes das que se compón e identificar os movementos que este 

realiza coas súas consecuencias.

3. Describe a localización de España, a Península, os arquipélagos e as cidades autónomas.

4. Describe os principais elementos do relevo e a hidrografía de Galicia e España.

5. Localiza os elementos do relevo e de hidrografía máis importantes de Europa

6. Diferenza entre tempo atmosférico e clima.

7. Define os factores que determinan o clima na Terra e as súas características.

8. Explica as consecuencias que teñen as nosas accións cotiás sobre o medio e que poden impedir o freo do cambio climático 

e, polo tanto, afectar o noso futuro.

9. Explica a importancia da constitución para o funcionamento do Estado español.

10. Explica a organización territorial de España.

11. Ten uns coñecementos básicos sobre a organización de Europa.

12. Coñece as institucións de goberno dos municipios e das comunidades autónomas, así como as súas funcións e atribucións 

respectivas.

13. Analiza e coñece a organización social da Idade Contemporánea  

14. Coñece os principais acontecementos da Idade Contemporánea en España e Galicia.

15. Utilizar diferentes TIC para ampliar o coñecemento e participar activamente no       propio.

8.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE

Tendo  en  conta  que  a  metodoloxía  se  debe  adaptar  ás  necesidades  do  alumnado,  a  programación  non  debe  verse  como un

documento pechado, senón que iremos modificándoa en función das necesidades que se detecten e dos tempos. Porén adaptarémola

en función da avaliación inicial e dos centros de interese que xurdan ao longo do curso. Así mesmo revisarémola de novo ao final

de cada unidade para ver se se cumpriron os obxectivos.

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e desenvolvemento de programacións

didácticas. Para iso ao finalizar cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente avaliar o

funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade.

Programación Didáctica Óptima Boa Mellorable Mala

INDICADORES DE LOGRO:

 A adecuación dos obxectivos didácticos ás 
características e necesidades do alumnado foi:

A adecuación dos contidos ás características e 
necesidades do alumnado foi:

A adecuación dos estándares de aprendizaxe ás 
características e necesidades do alumnado foi:
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As aprendizaxes conseguidas polo alumnado foron:

As medidas ordinarias de atención á diversidade dentro 
da aula foron:

As medidas de atención á diversidade para o alumnado 
con graves dificultades foron:

A programación didáctica e o seu desenvolvemento foi:

A organización da aula para desenvolver a  programación
foi:

O aproveitamento dos recursos dispoñibles no centro e 
no entorno para desenvolver a programación foi:

Os procedimientos de avaliación do alumnado foron:

A coordinación do profesorado de cada nivel foi:

A coordinación do profesorado entre os diferentes niveis 
foi:

Avaliación da práctica educativa

INDICADORES DE LOGRO:

 Organización da aula e aproveitamento dos recursos do centro. Valoración

1.- A organización da aula favorece os distintos ritmos de aprendizaxe. -1-2-3-4-5-

2.- Os agrupamientos de alumnos/as en clase adaptanse ás necesidades das tarefas a
realizar.

-1-2-3-4-5-

3.- O entorno da aula facilita a integración de tódolos alumnos/as no grupo. -1-2-3-4-5-

4.- O centro dispón de recursos suficientes para o desenvolvemento da labor docente. -1-2-3-4-5-

5.- A organización dos distintos rincóns da aula facilita o traballo dos  alumnos/as con
suficiente autonomía.

-1-2-3-4-5-

6.- A distribución dos tempos facilita o traballo para os alumnos/as con dificultades na
aprendizaxe.

-1-2-3-4-5-

7.-   A  distribución  dos  tempos  facilita  o  traballo  para  os  alumnos/as  con  altas
capacidades.

-1-2-3-4-5-

8.- Utilízanse adecuadamente as tecnologías da información e comunicación na aula. -1-2-3-4-5-
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Valora globalmente este apartado. -1-2-3-4-5-

Observacións e propostas de mellora:

9.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE 
SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

A avaliación inicial levarase a cabo durante o mes de setembro e terá como finalidade facilitar os coñecementos previos do 

alumnado nas diversas áreas e competencias coa finalidade de axustar a resposta educativa ás necesidades ou dificultades que 

aparecesen.

Para levala a cabo partirase dos mínimos esixibles do curso anterior, quinto de primaria neste caso. Os procedementos variarán en 

cada unha das áreas.

→ Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Matemáticas: a través do análise de producións tanto orais 

como escritas.

→ Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza: a través de intercambios orais co alumnado, empregando a entrevista como 

instrumento de avaliación.

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención á diversidade supón un concepto amplo de acción educativa que intenta dar resposta ás dificultades de aprendizaxe, ás

discapacidades  sensoriais,  físicas,  psíquicas  e sociais,  aos  grupos de risco, ás minorías étnicas,  ao alumnado superdotado,  aos

inmigrantes, ao alumnado con intereses especiais e a calquera outra necesidade educativa diferenciada e especializada.

A diversidade é unha realidade facilmente observable, e a súa adecuada atención é un dos piares básicos no que se fundamenta o

sistema educativo. Cada alumno e cada alumna teñen unha ampla gama de necesidades educativas, debidas á presenza de múltiples

factores persoais e sociais (xénero, idade, etapa de desenvolvemento madurativo, motivación, intereses,  estilos de aprendizaxe,

expectativas, procedencia socioeconómica e cultural, orixe étnica, etc.), que deben ser satisfeitas. En consecuencia, todo centro ten

que estar en condicións de:

1.º Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno ou alumna.

2.º Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada cultura propia.

3.º Adoptar una metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade.
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4.º Partir dunha avaliación inicial do alumnado en cada núcleo de aprendizaxe que permita detectar os seus coñecementos

previos, para facilitar a significatividade dos novos contidos que se deben aprender.

Como consecuencia da obrigatoriedade do ensino, xorde a escola comprensiva, que ofrece un mesmo currículo básico para todos os

alumnos e todas as alumnas e minimiza as súas diferenzas a través do principio de igualdade de oportunidades, co fin de compensar

así as desigualdades sociais. Ademais, suscítase como proporcionar unha resposta educativa axeitada a un colectivo de estudantes

con necesidades de formación moi diversas, escolarizados dentro dun mesmo centro educativo e cun currículo, en parte, común.

A nosa proposta trata de promover a escola comprensiva mediante as seguintes estratexias:

1.ª  Adoptar  organizacións  flexibles  dentro  da  aula,  con  respecto  polos  principios  básicos  da  organización  e  do

funcionamento dos grupos, practicando estratexias inter e intragrupais, para potenciar o traballo con grupos heteroxéneos

de alumnos e alumnas.

2.ª Realizar as adaptacións curriculares necesarias para asegurar que se poida manter unha escola na que teñan cabida

todos, sexan cales fosen as súas necesidades educativas ou intereses persoais específicos.

 3.ª Levar á práctica un programa de orientación e acción titorial no centro.

Por conseguinte, a nosa programación de Educación Primaria suxire:

1.º Facilitar, consolidar e desenvolver a socialización do alumnado, o que significa ensinarlle a aprender a convivir e a

comportarse adecuadamente en grupo, a ser solidario, a cooperar e a respectar as normas; para isto, imponse a posta en

práctica das teorías de grupo e de dinámica de grupo, aplicando os modelos, as estratexias e os estilos máis adecuados en

cada caso.

2.º  Realizar  adaptacións  curriculares  encamiñadas  a  dar  resposta  aos  distintos  estilos  de  aprendizaxe  ou  dificultades

transitorias do alumnado (non significativas) e para aqueles casos nos que as diferenzas e as dificultades de aprendizaxe

son máis permanentes ou graves (significativas).

3.º Planificar e desenvolver un programa coherente de orientación e acción titorial que facilite a resposta educativa ás súas

necesidades específicas, permanentes ou transitorias.

O profesorado utilizará  os  seguintes  recursos  como medidas  de  reforzo  e  de  atención  ao alumnado con necesidade  de  apoio

educativo:

1. Fichas de reforzo de cada unidade.

2. Fichas de comprensión lectora.

3. Fichas de ampliación de cada unidade.

4. Recursos online.

5. Recursos manipulativos.

6. Vídeos.
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11.- CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO 
CURSO

A actual lexislación educativa, máis concretamente o decreto do curriculo de primaria para Galicia, establece no seu artigo 11 a 

importancia de traballar diferentes contidos que se consideran transversais pola súa importancia. Son aspectos que se deberán 

traballar dende todas as áreas de coñecemento. Estes elementos transversais son os seguintes:

EL
E
M
E
N
T
O
S
T
R
A
N
S
V
E
R
S
AI
S

Comprensión lectora
Expresión oral e escrita
Comunicación audiovisual
Tecnoloxías da información e a comunicación
Emprendemento
Educación cívica e constitucional
Calidade, equidade e inclusión educativa
Igualdade entre homes y mulleres, prevención violencia xénero, igualdade de trato, e non discriminación
Resolución pacífica conflitos, liberdade, xustiza,igualdade, pluralismo, paz, dereitos humanos
Prevención violencia xénero, terrorismo, racismo, homofobia, holocausto xudeo
Discriminación sexista, por orientación sexual
Desenvolvemento sostible e medio ambiente
Riscos de explotación e abuso sexual
Riscos derivados do mal uso das TICs
Protección ante urxencias e catástrofes
Espíritu emprendedor
Seguridade vial
Práctica de deporte e exercicio (vida activa e saudable)

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Durante o curso 2021/22 as actividades complementarias e extraescolares quedan  suxeitas á situación sanitaria

COVID-19.

As distintas conmemoracións recollidas no calendario escolar ( como poden ser: Magosto, Festival de Nadal, Día da

Paz, Entroido...) realizaranse a nivel de aula. Quedan abertas aos cambios que poidan xurdir con respecto á situación

sanitaria.

A elección das actividades complementarias  e extraescolares valorarase segundo a súa adecuación ao currículo e

sobre centros de interese que xurdan durante o curso. Preferiblemente se elexirán  a un entorno próximo exterior e

respectando as medidas de seguridade e mantendo, en todo momento ,os grupos burbulla. 

No primeiro trimestre, iremos vendo como se desenrola a situación sanitaria; no segundo e terceiro trimestre, se a

situación o permite, decidiremos as saídas que consideremos  adecuadas.

Trataremos de ir a obradoiros de cestería ou coiro e de reciclaxe.
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Con respecto ás actividades complementarias, seguirase as datas indicadas pola orde de calendario escolar do curso académico 

2021/2022. 

 

Reflexionaremos sobre catro cuestións ao fin de mellorar a proposta nos vindeiros cursos:

1. Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?

2. Como resultaron as actividades?

3. Cales gustaron máis?

4. Que propostas de mellora podemos sinalar.

13.- APLICACIÓN DOS PLANS E PROXECTOS DE CENTRO

Contribución  ao  plan  TIC:  o  uso  das  TIC  queda  suficientemente  xustificado  pola  súa  prescrición  en  todas  as

disposicións legais, senón por consideralas como elemento imprescindible nos tempos en que vivimos. Empregaremos

as  TIC  como  fonte  de  información  para  obter  recursos,  pero  tamén  como  contido  tecnolóxico  en  si  mesmo.

Fomentaremos  un  uso  crítico  e  seguro  das  tecnoloxías,  potenciando  a  creatividade  e  o  seu  uso  como  recurso

inestimable no noso desenvolvemento como persoas que viven na era tecnolóxica.

Contribución ao plan de convivencia: nun curso tan transcendental como é sexto de primaria os valores positivos para unha boa

convivencia son esencias. Estes nenos e nenas están a rematar unha etapa educativa e están a piques de comezar unha nova, polo

que traballar dende a aula o respecto polos demais así como a resolución pacífica de conflitos será un dos obxectivos primordiais

deste curso.

Contribución ao proxecto lector: toda a lexislación educativa actual establece como primordial o fomento da lectura

e do hábito lector. Dende o sexto curso de educación primaria traballaremos a prol deste obxectivo, tanto en lingua

castelá  como  en  lingua  galega.  Traballaranse  na  aula  diferentes  tipoloxías  de  textos  e  en  diferentes  soportes,

fomentando que o alumnado escolla as súas propias lecturas.

Hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión lectora, xa que, a través dela, se estimula a

recreación de sentimentos e de sensacións, ao mesmo tempo que serve como vehículo de ideas. A automatización

dun bo ton, unha correcta pronunciación e unha axeitada velocidade lectora son imprescindibles para que o lector

poida consolidar a comprensión lectora Porén, continuando co que se viña facendo en anos anteriores, e seguindo a

normativa vixente, establecemos un tempo de lectura diaria de trinta minutos que figura no horario, ou ben, antes ou

despois do recreo, no que alternaremos tempos de lectura silenciosa, en voz alta, distintos tipos de textos,....

Así  mesmo, resulta  necesario establecer  un Plan de Lectura que impulse as actividades relativas á promoción e
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práctica da comprensión lectora prevista nos obxectivos, contidos e criterios de avaliación, e ao grao de adquisición

das competencias básicas correspondentes a cada unha das áreas do currículo, e que favoreza a súa práctica diaria

por todo o profesorado en todas as áreas dun modo eficaz.

Ademáis  do  tempo  que  usan  no  recreo,  na  biblioteca,  participando  nas  distintas  actividades  que  esta  propón,

reforzamos a biblioteca de aula  con libros aportados polo  alumnado que se lle  devolverán ao final  do curso,  co

obxectivo de aumentar a oferta de lecturas nas  dúas linguas cooficiais.

Tamén establecemos a  lectura dun libro en galego e outro en castelán de xeito obrigatorio. Como continuación de

cursos anteriores, continuaremos desenvolvendo  proxectos de aula que partirán do plan lector e a realización de

actividades teatrais que axuden a reforzar a expresión oral do alumnado

Contribución ao proxecto lingüístico: o proxecto lingüístico establece as actuacións do centro referidasaos aspectos

que contempla o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. O

Proxecto lingüístico recolle as linguas a empregar nas distintas áreas do currículo.

Promoción de estilos de vida saudable:  dende todas as áreas, pero especialmente dende a área de Ciencias da

Natureza,  traballaranse os hábitos de vida saudables relacionados coa alimentación,  o exercicio  físico e a saúde

postural.

14.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA

A programación didáctica é un elemento imprescindible para o bo desenvolvemento da vida na aula, aporta estabilidade e un plan a

seguir para acadar os obxectivos propostos. Sen embargo, a realidade dentro das aulas varía constantemente e polo tanto este debe

ser un documento flexible que se revise e adapte ás necesidades que xurdan.

Así pois, a  revisión da programación  realizarase en catro ocasións durante o curso académico, unha por trimestre e outra ao

finalizar o curso. As mestras de sexto curso reunirémonos na metade de cada trimestre para comprobar cales son os resultados

académicos que estamos a obter e valoraremos a necesidade de modificar ou adaptar a programación. Ao finalizar o ano académico

revisaremos os resultados dos tres trimestres e estableceremos as directrices para a súa mellora nos vindeiros cursos.

Avaliaremos esta programación de forma individual a través dos indicadores de logro presentados no punto número 8.
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15.- MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE CENTRO

Reforzo educativo

Normalmente a área de libre configuración para sexto de Educación Primaria no CPI O Feal ía dirixida á introdución da

robótica. Mais este curso académico, dada a situación  actual de pandemia polo COVID-19, e as medidas hixiénicas e

de distancia que implica é imposible realizar dita materia tendo en conta os recursos cos que conta o centro. Polo que

levarase a cabo una sesión de reforzo dos contidos que resulten máis complexos para o alumnado, centrándonos nas

áreas instrumentais para poder, así, traballar os aspectos máis básicos preto do alumnado. 
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ANEXO I - RELACIÓN DOS ELEMENTOS CURRICULARES

Currículo de Lingua Castelá en 6º
Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Comunicación oral: Falar e escoitar

6º LC a,c,e LC-B1.1-Estratexias e normas para o 
intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; organización do discurso; 
escoita; respecto á quenda de palabra; papel 
de persoa moderadora; entoación adecuada; 
respecto polos sentimentos, experiencias, 
ideas, opinións e coñecementos dos e das 
demais.

LC-B1.1-Participar en situacións de 
comunicación, dirixidas ou espontáneas, 
respectando as normas da comunicación: 
quenda de palabra, organizar o discurso, 
escoitar e incorporar as intervencións dos 
e daws demais.

6º-LCB1.1.1-Emprega a lingua oral e axusta os rexistros lingüísticos 
segundo o grao de formalidade e a finalidade (académica, social e 
lúdica). [CCL CAA CSC]

6º-LCB1.1.2-Transmite as ideas con claridade, coherencia e 
corrección. [CCL CAA]

6º-LCB1.1.3-Escoita atentamente as intervencións dos compañeiros e 
segue as estratexias e normas para o intercambio comunicativo 
mostrando respecto e consideración polas ideas, sentimentos e 
emocións dos e das demais. [CCL CAA CSC]

6º-LCB1.1.4-Aplica as normas sociocomunicativas: escoita atenta, 
espera de quendas, participación respectuosa, adecuación á 
intervención da persoa interlocutora, papel da persoa moderadora e 
certas normas de cortesía. [CCL CAA CSC]

6º LC e LC-B1.2-Comprensión e expresión de 
mensaxes verbais e non verbais.

LC-B1.2-Recoñecer a información verbal 
e non verbal dos discursos orais e 
integrala nas producións propias.

6º-LCB1.2.1-Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non 
lingüísticos para comunicarse nas interaccións orais [CCL]

6º LC a,b,e LC-B1.3-Participación en situacións de 
comunicación, espontáneas e dirixidas, 
utilizando un discurso ordenado e 
coherente.

LC-B1.3-Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de comunicación en
diferentes situacións con vocabulario 
preciso e estrutura coherente.

6º-LCB1.3.1-Exprésase cunha pronunciación e unha dicción 
correctas: articulación, ritmo, entoación e volume. [CCL]

6º-LCB1.3.2-Expresa as súas propias ideas comprensiblemente, 
substituíndo elementos básicos do modelo dado. [CCL]
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6º-LCB1.3.3-Participa activamente en diversas situacións de 
comunicación: Debates e diálogos. Exposicións orais con e sen axuda 
das tecnoloxías da información e comunicación. [CCL CD CAA CSC
CSIEE]

6º-LCB1.3.4-Participa activamente e de forma construtiva nas tarefas 
de aula, cooperando en situacións de aprendizaxe compartida. [CCL 
CAA CSC CSIEE]

6º LC e LC-B1.4-Valoración crítica de mensaxes 
verbais e non verbais.

LC-B1.4-Analizar e valorar con sentido 
crítico as mensaxes orais.

6º-LCB1.4.1-Amosa unha actitude de escoita atenta. [CCL]

6º-LCB1.4.2-Comprende a información xeral en textos orais de uso 
habitual, do ámbito escolar e social. [CCL CAA]

6º-LCB1.4.3-Interpreta o sentido dos elementos básicos do texto 
necesarios para a comprensión global (léxico, locucións). [CCL CAA]

6º LC e LC-B1.5-Valoración dos contidos 
transmitidos polo texto. Dedución das 
palabras polo contexto. Ampliación do 
vocabulario. Creación de redes semánticas 
sinxelas.

LC-B1.5-Facer hipóteses sobre o 
significado de palabras a partir do seu 
contexto de uso

6º-LCB1.5.1-Utiliza o vocabulario axeitado á súa idade nas 
expresións axeitadas para as diferentes funcións da linguaxe. [CCL]

6º-LCB1.5.3-Diferenza polo contexto o significado de 
correspondencias fonema-grafía idénticas (palabras homófonas, 
homónimas, parónimas, polisémicas). [CCL]

6º LC e LC-B1.6-Valoración dos contidos 
transmitidos polo texto. Dedución das 
palabras polo contexto. Ampliación do 
vocabulario. Creación de redes semánticas 
sinxelas.

LC-B1.6-Comprender o sentido global dos
textos orais, recoñecendo as ideas 
principais e secundarias e identificar ideas 
ou valores non explícitos.

6º-LCB1.6.1-Identifica o tema do texto. [CCL]

6º-LCB1.6.2-Identifica as ideas principais dun texto. [CCL CAA]

6º-LCB1.6.3-Resume un texto distinguindo ideas principais e 
secundarias. [CCL CCA]

6º LC b,e LC-B1.7-Audición e reprodución de textos 
adecuados ao nivel que estimulen o seu 

LC-B1.7-Memorizar e reproducir textos 
axeitados aos seus gustos e intereses, 

6º-LCB1.7.1-Reproduce de memoria breves textos literarios ou non 
literarios axeitados aos seus gustos e intereses, utilizando con 
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interese.
LC-B1.8-Dramatizacións de textos literarios
adaptados á idade e de producións propias.

utilizando con corrección e creatividade as
distintas estratexias de comunicación oral.

corrección e creatividade as distintas estratexias de comunicación 
oral. [CCL CAA CCEC]

6º LC a,e LC-B1.9-. Identificación da finalidade 
comunicativa de textos de diferentes 
tipoloxías: atendendo á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos) Ideas 
principais e secundarias. Ampliación do 
vocabulario. Redes semánticas.

LC-B1.8-Comprender textos orais 
segundo a súa tipoloxía: atendendo á 
forma da mensaxe (descritivos, narrativos,
dialogados, expositivos e argumentativos) 
e a súa intención comunicativa 
(informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos).

6º-LCB1.8.1-Sigue instrucións dadas para levar a cabo actividades 
diversas. [CCL CAA]

6º-LCB1.8.2-Responde de forma correcta a preguntas 
correspondentes á comprensión literal, interpretativa e crítica do 
texto, e infire o sentido de elementos non explícitos nos textos orais. 
[CCL CAA]

6º-LCB1.8.3-Utiliza a información recollida para levar a cabo 
diversas actividades en situacións de aprendizaxe individual ou 
colectiva. [CCL CD CAA CSC CSIEE]

6º LC b,e LC-B1.10-Expresión e produción de textos 
orais segundo a súa tipoloxía: narrativos, 
descritivos argumentativos, expositivos, 
instrutivos, informativos e persuasivos.

LC-B1.9-Producir textos orais breves e 
sinxelos dos xéneros máis habituais 
imitando modelos.

6º-LCB1.9.1-Reproduce comprensiblemente textos orais breves e 
sinxelos imitando modelos e axustándose á forma da mensaxe 
(descritivos, narrativos, dialogados, expositivos e argumentativos) e a 
súa intención comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e 
persuasivos). [CCL]

6º-LCB1.9.2-Recorda algunhas ideas básicas despois de escoitar un 
texto e exprésaas oralmente en resposta a preguntas directas. [CCL 
CCA]

6º-LCB1.9.3-Organiza e planifica o discurso axeitándose á situación 
de comunicación e aos diferentes modos discursivos (narrar, describir,
informarse e dialogar) empregando os recursos lingüísticos 
pertinentes. [CCL CAA CSIEE]

6º LC a,b,e LC-B1.11-Estratexias para utilizar a 
linguaxe oral como instrumento de 
comunicación e aprendizaxe: escoitar, 
recoller datos, preguntar. Participación en 

LC-B1.10-Utilizar de xeito efectivo a 
linguaxe oral: escoitar activamente, 
recoller datos, preguntar e repreguntar, 
participar nas enquisas e entrevistas e 

6º-LCB1.10.1-Emprega de xeito efectivo a linguaxe oral para 
comunicarse e aprender: escoita activa, recollida de datos, pregunta e 
repregunta, participación en enquisas e entrevistas, emisión de xuízo 
persoal. [CCL CAA CSC CSIEE]

    páxina 134



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2021- 2022

enquisas e entrevistas. Comentario oral e 
xuízo persoal.

expresar oralmente con claridade o propio 
xuízo persoal, de acordo coa súa idade.

6º LC b,d,e LC-B1.11-Estratexias para utilizar a 
linguaxe oral como instrumento de 
comunicación e aprendizaxe: escoitar, 
recoller datos, preguntar. Participación en 
enquisas e entrevistas. Comentario oral e 
xuízo persoal.

LC-B1.11-Valorar os medios de 
comunicación social como instrumento de 
aprendizaxe e de acceso a informacións e 
experiencias de doutras persoas.

6º-LCB1.11.1-Resume entrevistas, noticias e debates infantís 
procedentes da radio, televisión e da internet. [CCL CD CAA CSC]

6º-LCB1.11.2-Transforma en noticias feitos cotiáns próximos á súa 
realidade, axustándose á estrutura e linguaxe propios do xénero e 
imitando modelos. [CCL CSC]

6º-LCB1.11.3-Realiza entrevistas e reportaxes sobre temas do seu 
interese, seguindo modelos. [CCL CAA CSIEE]

6º-LCB1.11.4-Prepara, seguindo modelos, reportaxes sobre temas de 
seu interese. [CCL CAA CSIEE]

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

6º LC e LC-B2.1-Consolidación do sistema de lecto-
escritura.
LC-B2.2-Lectura en voz alta de distintos 
tipos de texto.

LC-B2.1-Ler en voz alta diferentes textos, 
con fluidez e entoación adecuada.

6º-LCB2.1.1-Le en voz alta, con precisión, diferentes tipos de textos 
apropiados á súa idade con velocidade, fluidez e entoación adecuada. 
[CCL]

6º-LCB2.1.2-Descodifica con precisión e rapidez todo tipo de 
palabras. [CCL]

6º LC e LC-B2.3-Comprensión de textos, en voz 
alta e en silencio, segundo o seu tipoloxía.
LC-B2.4-Audición de diferentes tipos de 
textos.

LC-B2.2-Comprender distintos tipos de 
textos adaptados á idade e utilizando a 
lectura como medio para ampliar o 
vocabulario e fixar a ortografía correcta.

6º-LCB2.2.1-Entende a mensaxe de xeito global e identifica as ideas 
principais e as secundarias dos textos de diferente tipoloxía, do 
ámbito escolar e social, a partir da lectura dun texto en voz alta. [CCL
CAA]

6º-LCB2.2.2-Comprende, con certo grao de detalle, diferentes tipos 
de textos atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, 
dialogados, expositivos e argumentativos) e a súa intención 
comunicativa (informativos, literarios, prescritivos e persuasivos). 
[CCL CAA]
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6º LC e LC-B2.5-Lectura, en silencio, e 
comprensión de distintos tipos de texto.

LC-B2.3-Ler en silencio diferentes textos 
valorando o progreso na velocidade e a 
comprensión.

6º-LCB2.3.1-Le en silencio coa velocidade adecuada textos de 
diferente complexidade. [CCL]

6º-LCB2.3.2-Realiza lecturas en silencio resumindo con brevidade os 
textos lidos. [CCL]

6º LC e LC-B2.6-Subliñado, esquematización e 
resumo da información relevante dun texto.

LC-B2.4-Resumir un texto lido reflectindo
a estrutura e destacando as ideas principais
e secundarias nos distintos tipos de textos.

6º-LCB2.4.1-Capta o propósito de diferentes tipoloxía textuais. 
Identifica as partes da súa estrutura organizativa, analiza a súa 
progresión temática. [CCL CAA]

6º-LCB2.4.2-Elabora resumos de textos lidos e identifica os 
elementos característicos dos diferentes tipos de texto. [CCL CAA]

6º-LCB2.4.3-Recoñece algúns mecanismos de cohesión en diferentes 
tipos de texto. [CCL]

6º-LCB2.4.4-Elabora esquemas a partir de textos expositivos. [CCL]

6º LC e LC-B2.7-Comprensión de textos segundo a 
súa tipoloxía.

LC-B2.5-Utilizar estratexias para a 
comprensión de textos de diversa índole.

6º-LCB2.5.1-Interpreta o valor do título e as ilustracións. [CCL CAA]

6º-LCB2.5.2-Marca as palabras clave dun texto que axudan á 
comprensión global. [CCL CAA]

6º-LCB2.5.3-Activa coñecementos previos axudándose deles para 
comprender un texto. [CCL CAA]

6º-LCB2.5.4-Realiza inferencias e formula hipóteses. [CCL CAA]

6º-LCB2.5.5-Comprende a información contida nos gráficos, 
establecendo relacións coa información que aparece no texto 
relacionada con estes. [CCL CMCT CAA]

6º-LCB2.5.6-Interpreta esquemas de chave, números, mapas 
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conceptuais sinxelos. [CCL CAA]

6º LC a,b LC-B2.8-. Gusto pola lectura. Hábito lector.
Lectura de diferentes textos como fonte de 
información, de deleite e de diversión.
LC-B2.9-Selección de libros segundo o 
gusto persoal.
LC-B2.10-Lectura dos libros establecidos 
no Plan lector.

LC-B2.6-Ler por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos.

6º-LCB2.6.1-Ten programado un tempo semanal para ler diferentes 
textos. [CCL CAA CSIEE]

6º-LCB2.6.2-Le voluntariamente textos propostos polo mestre ou 
mestra. [CCL CAA CSIEE]

6º LC e,i,b LC-B2.11-Uso da biblioteca para a procura 
de información e utilización da mesma 
como fonte de aprendizaxe

LC-B2.7-Utilizar textos científicos en 
diferentes soportes para seleccionar e 
recoller información, ampliar 
coñecementos e aplicalos en traballos 
persoais.

6º-LCB2.7.1-Consulta diferentes fontes bibliográficas e textos de 
soporte informático para obter datos e información para realizar 
traballos individuais ou en grupo. [CCL CD CAA]

6º LC b,e,i LC-B2.12-Identificación e valoración crítica
das mensaxes e valores transmitidos polo 
texto.

LC-B2.8-Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as 
súas producións.

6º-LCB2.8.1-Deduce o significado de palabras e expresións con 
axuda do contexto. [CCL CAA]

6º-LCB2.8.2-Comprende textos xornalísticos e publicitarios. 
Identifica a súa intención comunicativa. Diferenza entre información, 
opinión e publicidade. [CCL CAA CSC]

6º-LCB2.8.3-Infire, interpreta e formula hipótese sobre o contido. 
Sabe relacionar os elementos lingüísticos cos non lingüísticos nos 
diferentes tipos de textos. [CCL CAA CSC]

6º-LCB2.8.4-Establece relación entre as ilustracións e os contidos do 
texto, presenta hipóteses, realiza predicións, e identifica na lectura o 
tipo de texto e a intención. [CCL CMCT CAA]

6º-LCB2.8.5-Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, 
personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos 
publicitarios. [CCL CCEC]

6º LC a,e,i LC-B2.13-Uso guiado das Tecnoloxías da LC-B2.9-Utilizar as Tecnoloxías da 6º-LCB2.9.1-Utiliza os medios informáticos para obter información. 
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Información e a Comunicación para a 
localización, selección, interpretación e 
organización da información.
LC-B2.12-Identificación e valoración crítica
das mensaxes e valores transmitidos polo 
texto.

Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para a procura e 
tratamento da información.

[CCL CD CAA]

6º-LCB2.9.2-Interpreta a información e fai un resumo da mesma. 
[CCL CAA]

6º LC e LC-B2.8-Gusto pola lectura. Hábito lector. 
Lectura de diferentes textos como fonte de 
información, de deleite e de diversión.
LC-B2.11-Uso da biblioteca para a procura 
de información e utilización da mesma 
como fonte de aprendizaxe.
LC-B2.14-Lectura dos libros establecidos 
no Plan lector.

LC-B2.10-Desenvolver o Plan lector que 
dea resposta a unha planificación 
sistemática de mellora da eficacia lectora e
fomente o gusto pola lectura.

6º-LCB2.10.1-Utiliza a biblioteca para localizar un libro determinado 
con seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamento 
da mesma. [CCL CAA CSIEE]

6º-LCB2.10.2-Expón os argumentos de lecturas realizadas dando 
conta dalgunhas referencias bibliográficas: autor ou 
autora,editorial,xénero ou ilustracións. [CCL CAA CCEC]

6º-LCB2.10.3-Selecciona lecturas con criterio persoal e expresa o 
gusto pola lectura de diversos xéneros literarios como fonte de lecer 
manifestando a súa opinión sobre os textos lidos. [CCL CAA CSIEE 
CCEC]

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

6º LC e LC-B3.1-Produción de textos para 
comunicar coñecementos, experiencias e 
necesidades: atendendo á forma da mensaxe
(descritivos, narrativos, dialogados, 
expositivos e argumentativos) e a súa 
intención comunicativa (informativos, 
literarios, prescritivos e persuasivos).
LC-B3.2-Cohesión do texto: enlaces, 
substitucións léxicas, mantemento do tempo
verbal e puntuación.
LC-B3.3-Aplicación das normas 
ortográficas e signos de puntuación (punto e
coma, guión, dous puntos, raia, signos de 
entoación, parénteses, etc). Acentuación.
LC-B3.4-Orde e presentación.

LC-B3.1-Producir textos con diferentes 
intencións comunicativas con coherencia, 
respectando a súa estrutura e aplicando as 
regras ortográficas coidando a caligrafía, 
orde e presentación.

6º-LCB3.1.1-Escribe, en diferentes soportes, textos propios do ámbito
da vida cotiá, do ámbito escolar e social: diarios, cartas, correos 
electrónicos, noticias, textos literarios, folletos informativos e 
literarios, narracións, textos científicos, anuncios publicitarios, 
regulamentos, receitas, instrucións, normas, solicitudes, . [CCL CD 
CAA]

6º-LCB3.1.2-Escribe textos usando o rexistro adecuado, organizando 
as ideas con claridade, enlazando enunciados en secuencias lineais 
cohesivas e respectando as normas gramaticais e ortográficas. [CCL 
CAA]

6º-LCB3.1.3-Escribe diferentes tipos de textos adecuando a linguaxe 
ás características do xénero, seguindo modelos, encamiñados a 
desenvolver a súa capacidade creativa na escritura. [CCL CCA 
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CSIEE]

6º LC e LC-B3.5-Normas e estratexias para a 
produción de textos: planificación (función, 
destinatario, estrutura...).
LC-B3.6-Revisión e mellora do texto.
LC-B3.7-Realización de ditados

LC-B3.2-Aplicar todas as fases do proceso
de escritura na produción de textos 
escritos de distinta índole: planificación, 
textualización, revisión e reescritura, 
utilizando esquemas e mapas conceptuais, 
aplicando estratexias de tratamento da 
información, redactando os seus textos 
con claridade, precisión e corrección, 
revisándoos para melloralos e avaliando, 
coa axuda de guías, as producións propias 
e alleas.

6º-LCB3.2.1-Resume o contido de textos propios do ámbito da vida 
persoal e do ámbito escolar, recollendo as ideas principais, evitando 
parafrasear o texto e utilizando unha expresión persoal. [CCL CAA 
CCEC]

6º-LCB3.2.2-Aplica correctamente os signos de puntuación, as regras 
de acentuación e ortográficas propias do nivel. [CCL CAA]

6º-LCB3.2.3-Reproduce textos ditados con corrección. [CCL]

6º-LCB3.2.4-Emprega estratexias de procura e selección da 
información: tomar notas, elaborar esquemas, guións, borradores e 
mapas conceptuais. [CCL CD CAA CSIEE]

6º LC e LC-B3.2-Aplicación das normas 
ortográficas e signos de puntuación (punto e
coma, guión, dous puntos, raia, signos de 
entoación e parénteses).Acentuación.

LC-B3.3-Utilizar o dicionario como 
recurso para resolver dúbidas sobre a 
lingua, o uso ou a ortografía das palabras.

6º-LCB3.3.1-Utiliza habitualmente o dicionario, en papel e en liña, no
proceso de escritura. [CCL CAA]

6º LC a,e LC-B3.8-Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con intención 
informativa: carteis publicitarios. Anuncios.
Cómics.

LC-B3.4-Elaborar proxectos individuais 
ou colectivos sobre diferentes temas da 
área.

6º-LCB3.4.1-Elabora gráficas a partir de datos seleccionados e 
organizados procedentes de diferentes textos (libros de consulta, 
xornais e revistas). [CCL CAA]

6º-LCB3.4.2-Presenta un informe de forma ordenada e clara, 
utilizando soporte papel e informático, sobre problemas ou situacións 
sinxelas, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, 
Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións. 
[CCL CD CAA CSIEE]

6º-LCB3.4.3-Elabora un informe seguindo un guión establecido que 
supoña a procura, selección e organización da información de textos 
de carácter científico, xeográfico ou histórico. [CCL CD CAA CSIEE
CCEC]
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6º LC e LC-B3.2-Cohesión do texto: enlaces, 
substitucións léxicas, mantemento do tempo
verbal, puntuación.

LC-B3.5-Buscar unha mellora progresiva 
no uso da lingua, explorando canles que 
desenvolvan a sensibilidade, a 
creatividade e a estética.

6º-LCB3.5.1-Pon interese e esfórzase por escribir correctamente de 
forma persoal. [CCL CAA]

6º LC a,e LC-B3.8-Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con intención 
informativa: carteis publicitarios. Anuncios.
Cómics.

LC-B3.6-Favorecer a través da linguaxe a 
formación dun pensamento crítico que 
impida discriminacións e prexuízos.

6º-LCB3.6.1-Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións 
argumentadas e usa, de xeito habitual, unha linguaxe non sexista 
[CCL CAA]

6º LC e LC-B3.9-Produción de textos segundo o 
Plan de escritura.

LC-B3.7-Levar a cabo o plan dea escritura
que de resposta a unha planificación 
sistemática de mellora da eficacia 
escritora e fomente a creatividade.

6º-LCB3.7.1-Planifica e redacta textos seguindo uns pasos: 
planificación, redacción, revisión e mellora. - Determina con 
antelación como será o texto, a súa extensión, o tratamento autor/a-
lector/a e a presentación. - Adapta a expresión á intención, tendo en 
conta ao interlocutor e o asunto de que se trata. - Presenta os escritos 
con limpeza, claridade, precisión e orde os escritos. - Reescribe o 
texto. [CCL CAA CSIEE]

6º-LCB3.7.2-Valora a súa propia produción escrita, así como a 
produción escrita dos seus compañeiros. [CCL CSC]

6º LC b,e,i LC-B3.8-Creación de textos utilizando a 
linguaxe verbal e non verbal con intención 
informativa: carteis publicitarios. Anuncios.
Cómics.
LC-B3.9-Produción de textos segundo o 
Plan de escritura.

LC-B3.8-Utilizar as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación de modo 
eficiente e responsable para presentar as 
súas producións

6º-LCB3.8.1-Usa con eficacia Internet e as Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación para escribir, presentar os textos e 
buscar información, crear táboas e gráficas. [CCL CD CAA]

Bloque 4: Coñecemento da língua

6º LC e LC-B4.1-A palabra.
LC-B4.2-Recoñecemento das distintas 
clases de palabras e explicación reflexiva do
seu uso en situacións concretas de 

LC-B4.1-Aplicar os coñecementos básicos
sobre a estrutura da lingua, a gramática 
(categorías gramaticais), o vocabulario 
(formación e significado das palabras e 

6º-LCB4.1.1-Identifica todas as categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: presentar ao nome, substituír ao nome, expresar 
características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou 
relacionar palabras ou oracións. [CCL]

    páxina 140



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2021- 2022

comunicación (nome, verbo, adxectivo, 
preposición, adverbio,conxunción, 
pronomes, artigos, interxeccións).
LC-B4.3-Conxugación dos verbos regulares
e irregulares máis frecuentes

campos semánticos), así coma as regras de
ortografía para favorecer unha 
comunicación máis eficaz.

6º-LCB4.1.2-Conxuga e usa con corrección todos os tempos simples e
compostos nas formas persoais e non persoais do modo indicativo e 
subxuntivo de todos os verbos. [CCL]

6º-LCB4.1.3-Diferenza familias de palabras. [CCL]

6º LC e LC-B4.4-Vocabulario: sinónimos e 
antónimos, palabras polisémicas e 
homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e 
neoloxismos. Frases feitas. Formación de 
substantivos, adxectivos e verbos. Recursos 
derivativos: prefixos e sufixos na formación
de nomes, adxectivos e verbos. Siglas e 
abreviaturas.
LC-B4.5-Recoñecemento e observación 
reflexiva dos constituíntes oracionais: a 
oración simple, suxeito e predicado.
LC-B4.6-Recoñecemento e uso dalgúns 
conectores textuais (de orde, contraste e 
explicación) e dos principais mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticais 
(substitucións pronominais) coma léxicos 
(elipses e substitucións mediante sinónimos 
e hiperónimos).

LC-B4.2-Desenvolver as destrezas e 
competencias lingüísticas a través do uso 
da lingua.

6º-LCB4.2.1-Identifica e usa sinónimos e antónimos, palabras 
polisémicas e homónimas, arcaísmos, estranxeirismos e neoloxismos, 
frases feitas, siglas e abreviaturas. [CCL]

6º-LCB4.2.2-Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e crea 
palabras derivadas [CCL]

6º-LCB4.2.3-Identifica e clasifica os diferentes tipos de palabras nun 
texto. [CCL]

6º-LCB4.2.4-Recoñece e usa os conectores básicos entre oracións: 
causa, consecuencia, finalidade... [CCL]

6º-LCB4.2.5-Identifica as oracións como unidades de significado 
completo. Recoñece a oración simple, diferencia suxeito e predicado. 
[CCL]

6º LC e LC-B4.7-Uso eficaz do dicionario para 
ampliación de vocabulario e como consulta 
ortográfica e gramatical

LC-B4.3-Sistematizar a adquisición de 
vocabulario a través dos textos.

6º-LCB4.3.1-Recoñece a estrutura do dicionario e tipos de dicionario,
en diferentes soportes e úsaos para buscar o significado de calquera 
palabra (derivadas e sinónimas). [CCL CAA]

6º-LCB4.3.2-Selecciona a acepción correcta segundo o contexto de 
entre as varias que lle ofrece o dicionario. [CCL CAA]

6º-LCB4.3.3-Recoñece e usa correctamente as normas ortográficas 
nas súas producións escritas. [CCL]
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6º LC e LC-B4.2-Recoñecemento das distintas 
clases de palabras e explicación reflexiva do
seu uso en situacións concretas de 
comunicación (nome, verbo, adxectivo, 
preposición, adverbio, conxunción, 
pronomes, artigos, interxeccións).
LC-B4.8-Ortografía: utilización das regras 
básicas de ortografía. Regras de 
acentuación.
LC-B4.9-Clases de nomes: comúns, 
propios, individuais, colectivos, concretos e 
abstractos.
LC-B4.10-Utilización adecuada dos signos 
de puntuación.
LC-B4.11-As relacións gramaticais. 
Recoñecemento e explicación reflexiva das 
relacións que se establecen entre o 
substantivo e o resto dos compoñentes do 
grupo nominal.

LC-B4.4-Desenvolver estratexias para 
mellorar a comprensión oral e escrita a 
través do coñecemento da lingua.

6º-LCB4.4.1-Sinala as características que definen ás diferentes clases 
de palabras e nomes: clasificación e uso para construír o discurso nos 
diferentes tipos de producións [CCL]

6º-LCB4.4.2-Utiliza correctamente as normas de concordancia de 
xénero e número na expresión oral e escrita. [CCL]

6º-LCB4.4.3-Aplica correctamente as normas de acentuación e 
clasifica as palabras dun texto. [CCL]

6º-LCB4.4.4-Usa con corrección os signos de puntuación. [CCL]

6º-LCB4.4.5-Aplica as normas do uso da til. [CCL]

6º-LCB4.4.6-Utiliza unha sintaxe adecuada nas producións escritas 
propias. [CCL]

6º LC e,i LC-B4.12-Utilización de material 
multimedia educativo e outros recursos 
didácticos ao seu alcance e propios da súa 
idade.

LC-B4.5-Utilizar programas educativos 
dixitais para realizar tarefas e avanzar na 
aprendizaxe.

6º-LCB4.5.1-Utiliza distintos programas educativos dixitais como 
apoio e reforzo da aprendizaxe. [CCL CD CAA]

6º LC e,i,o LC-B4.13-As variedades da lingua.
LC-B4.14-Coñecemento xeral de realidade 
plurilingüe de España e a súa valoración 
como fonte de enriquecemento persoal e 
como unha mostra da riqueza do noso 
patrimonio histórico e cultural.

LC-B4.6-Coñecer a variedade lingüística 
de España e do español como fonte de 
enriquecemento cultural. Mostrar respecto
tanto cara ás linguas e dialectos que se 
falan en España, como cara ao español de 
América.

6º-LCB4.6.1-Valora a variedade lingüística de España e o español de 
América. [CCL CSC]

6º-LCB4.6.2-Recoñece e identifica algunhas das características 
relevantes (históricas, socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das 
linguas oficiais en España. [CCL CSC]

Bloque 5: Educación Literaria

6º LC e LC-B5.1-Valoración dos textos literarios 
como vehículo de comunicación e como 

LC-B5.1-Valorar os textos literarios e 
utilizar a lectura como fonte de lecer e 

6º-LCB5.1.1-Recoñece e valora as características fundamentais de 
textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos. [CCL CCEC]
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fonte de coñecemento doutros mundos, 
tempos e culturas e como gozo persoal.

información e considerala como un medio 
de aprendizaxe e enriquecemento persoal 
de máxima importancia.

6º LC e LC-B5.2-Distinción entre conto e lenda. 
Coñecemento de lendas españolas e doutros 
países.
LC-B5.3-Lectura guiada de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e 
literatura actual.
LC-B5.4-Lectura comentada de poemas, 
relatos e obras teatrais.
LC-B5.5-Identificación de recursos 
literarios.

LC-B5.2-Integrar a lectura expresiva e a 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos e dramáticos 
na práctica escolar e recoñecer e 
interpretar algúns recursos da linguaxe 
literaria (metáforas, personificacións, 
hipérboles e xogos de palabras), e 
diferenciar as principais convencións 
formais dos xéneros.

6º-LCB5.2.1-Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición
oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura 
actual. [CCL CCEC]

6º-LCB5.2.2-Interpreta a linguaxe figurada, metáforas, 
personificacións, hipérboles e xogos de palabras en textos literarios. 
[CCL CAA]

6º LC e LC-B5.5-Identificación de recursos 
literarios.

LC-B5.3-Coñecer e valorar os recursos 
literarios da tradición oral: poemas, 
cancións, contos, refráns ou adiviñas.

6º-LCB5.3.1-Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios 
dos poemas. [CCL CCEC]

6º-LCB5.3.2-Utiliza comparacións, metáforas, aumentativos, 
diminutivos e sinónimos en textos literarios. [CCL CCEC]

6º LC a,d,e LC-B5.6-Creación de textos literarios en 
prosa ou en verso, valorando o sentido 
estético e a creatividade: contos, poemas, 
adiviñas, cancións e teatro.

LC-B5.4-Producir a partir de modelos 
dados textos literarios en prosa ou en 
verso, con sentido estético e creatividade: 
contos, poemas, adiviñas, cancións, e 
fragmentos teatrais.

6º-LCB5.4.1-Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e 
sinxelas obras teatrais) a partir de pautas ou modelos dados utilizando
recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos en ditas producións. 
[CCL CAA CSIEE CCEC]

6º LC b,e,o LC-B5.7-Comprensión, memorización e 
recitado de poemas co ritmo, entoación e 
dicción adecuados.
LC-B5.8-Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios.

LC-B5.5-Participar con interese en 
dramatizacións de textos literarios 
adaptados á idade e de producións propias 
ou dos compañeiros, utilizando 
adecuadamente os recursos básicos dos 
intercambios orais e da técnica teatral.

6º-LCB5.5.1-Realiza dramatizacións individualmente e en grupo de 
textos literarios apropiados ou adecuados á súa idade e de textos de 
produción propia. [CCL CAA CSC CCEC]

6º-LCB5.5.2-Memoriza e reproduce textos orais adecuados á súa 
idade: contos, poemas, cancións, refráns e adiviñas. [CCL CAA 
CCEC]
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6º LC e,j LC-B5.9-Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, minoritaria ou 
minorizada) como vehículo de 
comunicación e como recurso de gozo 
persoal.

LC-B5.6-Valorar a literatura en calquera 
lingua, especialmente en lingua galega, 
como vehículo de comunicación e como 
recurso de gozo persoal.

6º-LCB5.7.1-Valora a literatura en calquera lingua, especialmente en 
lingua galega, como vehículo de comunicación e como recurso de 
gozo persoal. [CCL CSC CCEC]

Currículo de Lingua Galega en 6º
Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Comunicación oral: falar e escoitar

6º LG a,e LG-B1.1-Comprensión de textos orais 
procedentes da radio, da televisión ou da 
internet, con especial incidencia na noticia, 
na entrevista, na reportaxe infantil e nos 
debates e comentarios de actualidade, para 
obter información xeral sobre feitos e 
acontecementos que resulten significativos, 
distinguindo información de opinión, e 
elaboración dun resumo.

LG-B1.1-Comprender textos orais 
diversos, procedentes da radio, da 
televisión ou da internet, interpretando as 
intencións explícitas así como as 
intencións, opinións e valores non 
explícitos.

6º-LGB1.1.1-Comprende as ideas principais e secundarias dun texto 
oral, procedente da radio, da televisión ou de internet, identificando o 
tema e elaborando un resumo. [CCL CAA]

6º-LGB1.1.2-Comprende o significado literal e inferencial dun texto 
oral, distinguindo a información da opinión. [CCL CSC]

6º LG b,d,e,i,o LG-B1.2-Valoración dos medios de 
comunicación social como instrumento de 
aprendizaxe e de acceso a informacións e a 
experiencias doutras persoas.
LG-B1.3-Uso de documentos audiovisuais 
como medio de obter, identificar, 
seleccionar, clasificar, comparar e 
relacionar con progresiva autonomía 
informacións relevantes para aprender.

LG-B1.2-Valorar e utilizar os documentos
audiovisuais dos medios de comunicación 
como instrumento de aprendizaxe.

6º-LGB1.2.1-Identifica en documentos audiovisuais a información 
relevante, e valora os medios de comunicación como instrumento de 
aprendizaxe. [CCL CD CAA CSC]

6º-LGB1.2.2-Usa documentos audiovisuais como medio para obter, 
identificar, clasificar, comparar e relacionar informacións. [CCL CD 
CAA CSIEE]

6º LG b,d,e,i,o LG-B1.4-Interpretación elemental en textos 
orais da retranca, da ironía e de dobres 

LG-B1.3-Interpretar a retranca, a ironía e 
os dobres sentidos, entendendo a primeira 

6º-LGB1.3.1-Interpreta en producións orais a retranca, a ironía e os 
dobres sentidos. [CCL]
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sentidos, recoñecendo a primeira como un 
trazo característico da lingua galega.

como un trazo característico da lingua 
galega 6º-LGB1.3.2-Recoñece a retranca como un trazo característico da 

lingua galega. [CCL CCEC CSC]

6º LG a,b,c,e,o LG-B1.5-Comprensión e produción de 
textos orais para aprender e para informarse,
tanto os creados con finalidade didáctica 
como os de uso cotián, de carácter informal 
(conversas entre iguais e no equipo de 
traballo) e dun maior grao de formalización 
(exposicións da clase, entrevistas ou 
debates).

LG-B1.4-Comprender e producir textos 
orais propios do uso cotián ou do ámbito 
académico

6º-LGB1.4.1-Participa axeitadamente nunha conversa entre iguais, 
comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas 
propias. [CCL CAA CSC CSEIEE]

6º-LGB1.4.2-Sigue unha exposición da clase e extrae as ideas máis 
destacadas. [CCL CAA]

6º-LGB1.4.3-Fai pequenas exposicións na aula adecuando o discurso 
ás diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer), 
utilizando o dicionario se é preciso. [CCL CSIEE CAA]

6º-LGB1.4.4-Participa activamente no traballo en grupo, así como nos
debates. [CCL CSIEE CAA]

6º-LGB1.4.5-Identifica o grao de formalidade da situación de 
comunicación e axusta a este a súa produción. [CCL CAA CSIEE]

6º LG a,c,e,o LG-B1.6-Actitude de escoita adecuada ante 
situacións comunicativas (tolerancia ás 
opinións, escoita atenta, respecto das de 
quen fala sen interrupcións inadecuadas, 
contacto visual).

LG-B1.5-Manter unha actitude de escoita 
activa, respectando as opinións dos e das 
demais.

6º-LGB1.5.1-Escoita atentamente as intervencións dos e das demais 
en actos de fala orais, sen interromper. [CCL CSC]

6º-LGB1.5.2-Respecta as opinións dos e das demais. [CCL CSC]

6º LG a,c,d,e LG-B1.7-Participación e cooperación nas 
situacións comunicativas de relación social 
especialmente as destinadas a favorecer a 
convivencia (debates, exposicións curtas, 
conversas, expresións espontáneas, 
discusións, asembleas, narracións orais, 
entrevistas) con valoración e respecto das 
normas que rexen a interacción oral 

LG-B1.6-Participar nas diversas situacións
de intercambio oral que se producen na 
aula amosando valoración e respecto polas
normas que rexen a interacción oral.

6º-LGB1.6.1-Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. 
[CCL CSC CAA]

6º-LGB1.6.2-Respecta as opinións das persoas participantes nos 
intercambios orais e é consciente da posibilidade de empregar a 
lingua galega en calquera intercambio oral dentro da escola ou fóra 
dela. [CCL CSC CCEC]
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(quendas de palabra, roles diversos no 
intercambio, respecto ás opinións das 
demais persoas, ton de voz, posturas e 
xestos adecuados).

6º-LGB1.6.3-Emprega unha postura e xestualidade adaptadas ao 
discurso, para reforzalo e facilitar a súa comprensión, procurando a 
empatía coa persoa interlocutora. [CCL CSC CCEC]

6º-LGB1.6.4-Exprésase cunha pronuncia e dicción correctas: 
articulación, ritmo, entoación e volume. [CCL CSC CCEC]

6º-LGB1.6.5-Participa activamente na conversa formulando e 
contestando preguntas. [CCL CSC CCEC CAA]

6º LG a,b,e,o LG-B1.8-Uso de estratexias elementais para
comprender e facer comprender as 
mensaxes orais: fluidez, claridade, orde, 
léxico apropiado, pronuncia correcta, ton de
voz, entoación, xestualidade. Incorporación 
das intervencións das demais persoas, 
formulación de preguntas coherentes e 
percepción das reaccións.

LG-B1.7-Amosar interese por expresarse 
en público coherentemente, sen 
contradicións, sen repeticións innecesarias
e usando nexos adecuados.

6º-LGB1.7.1-Planifica e elabora un discurso oral coherente, sen 
contradicións nin repeticións innecesarias, utilizando un vocabulario 
adecuado á súa idade. [CCL CAA]

6º-LGB1.7.2-Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando nexos 
adecuados. [CCL]

6º-LGB1.7.3-Emprega o rexistro lingüístico (formal ou informal) 
adecuado a cada contexto. [CCL CSC]

6º-LGB1.7.4-Amosa un discurso oral fluído, claro, cunha pronuncia e 
entoación axeitada e propia da lingua galega. [CCL CCEC]

6º LG b,e,i LG-B1.9-Produción de textos orais propios 
dos medios de comunicación social 
mediante simulación ou participación para 
ofrecer e compartir información e opinión

LG-B1.8-Elaborar textos propios dos 
medios de comunicación.

6º-LGB1.8.1-Elabora textos propios dos medios de comunicación. 
[CCL CD CAA CSIEE CSC]

6º LG d,e LG-B1.10-Utilización de estratexias para 
potenciar a expresividade das mensaxes 
orais (acenos, miradas, posturas corporais).

LG-B1.9-Reforza a eficacia comunicativa 
das súas mensaxes orais coa utilización de
elementos propios da linguaxe xestual.

6º-LGB1.9.1-Utiliza a expresividade corporal: acenos, miradas, 
postura corporal... para reforzar o sentido das súas producións orais. 
[CCL CCEC CSC CAA]

6º LG b,d,e LG-B1.11-Actitude de cooperación e de 
respecto en situacións de aprendizaxe 

LG-B1.10-Amosar respecto e cooperación
nas situacións de aprendizaxe en grupo.

6º-LGB1.10.1-Amosa respecto ás ideas dos e das demais e contribúe 
activamente ao traballo en grupo. [CCL CAA CSIEE]
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compartida.

6º LG e LG-B1.12-Interese por expresarse 
oralmente coa pronuncia e coa entoación 
adecuadas.

LG-B1.11- Interesarse por amosar unha 
pronuncia e entoación adecuadas.

6º-LGB1.11.1-Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e 
entoación adecuada a cada acto comunicativo. [CCL CAA CCEC 
CSIEE]

6º LG a,d,e,o LG-B1.13-Uso dunha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

LG-B1.12-Usar unha linguaxe non 
discriminatoria e respectuosa coas 
diferenzas.

6º-LGB1.12.1-Usa unha linguaxe non sexista. [CCL CSC]

6º-LGB1.12.2-Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas. [CCL 
CSC]

6º LG a,d,e,o LG-B1.14-Recoñecemento e valoración das 
diferenzas dialectais orais da lingua galega, 
como elemento enriquecedor da lingua.

LG-B1.13-Recoñecer e valorar as 
diferenzas dialectais orais da lingua 
galega.

6º-LGB1.13.1-Recoñece textos orais pertencentes a diferentes 
variedades da lingua galega. [CCL CCEC]

6º-LGB1.13.2-Valora as diferenzas dialectais orais da lingua galega 
como un símbolo de riqueza lingüística e cultural e o estándar como 
variante unificadora. [CCL CSC CCEC]

6º LG a,d,e,o LG-B1.15-Identificación da lingua galega 
con calquera contexto de uso oral da lingua:
en diferentes ámbitos profesionais 
(sanidade, Administración, xustiza, 
educación, medios de comunicación...) e en 
conversas con persoas coñecidas ou 
descoñecidas.

LG-B1.14-Identificar a lingua galega con 
calquera contexto de uso oral.

6º-LGB1.14.1-Identifica a lingua galega con calquera contexto 
profesional oral: sanidade, Administración, xustiza, educación, 
medios de comunicación... [CCL CCEC]

6º-LGB1.14.2-Recoñece a validez da lingua galega para conversas 
con persoas coñecidas ou descoñecidas. [CCL CCEC CSC]

Bloque 2: Comunicación escrita: ler

6º LG b,e,i.j,o LG-B2.1-Comprensión da información 
relevante en textos das situacións cotiás de 
relación social: correspondencia, normas, 
programas de actividades, convocatorias, 
plans de traballo ou regulamentos.

LG-B2.1-Comprender, buscar, localizar e 
seleccionar información explícita en textos
escritos de soportes variados (webs 
infantís, libros, carteis) e realizar 
inferencias determinando intencións e 

6º-LGB2.1.1-Comprende a información relevante de textos 
procedentes dos medios de comunicación social ou propios de 
situacións cotiás. [CCL CD CSC]

6º-LGB2.1.2-Identifica as ideas principais e secundarias dun texto 
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LG-B2.2-Comprensión de textos 
procedentes dos medios de comunicación 
social (incluídas webs infantís e xuvenís) 
con especial incidencia na noticia, na 
entrevista e nas cartas á dirección do xornal,
para obter información xeral, localizando 
informacións destacadas.
LG-B2.3-Comprensión de textos do ámbito 
escolar en soporte papel ou dixital para 
aprender e para informarse, tanto os 
producidos con finalidade didáctica como os
de uso social (folletos informativos ou 
publicitarios, prensa, programas, fragmentos
literarios).

dobres sentidos. (narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo). [CCL]

6º-LGB2.1.3-Busca, localiza e selecciona información concreta dun 
texto, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto.
[CCL CAA CSIEE]

6º-LGB2.1.4-Interpreta metáforas, personificacións, hipérboles, 
ironías e dobres sentidos en textos. [CCL CAA CSIEE]

6º-LGB2.1.5-Identifica a estrutura dun texto e recoñece algúns 
mecanismos de cohesión. [CCL]

6º-LGB2.1.6-Identifica o punto de vista do autor ou autora e 
diferencia información, opinión e publicidade. [CCL CAA]

6º-LGB2.1.7-Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de 
vocabulario que atopa nos textos. [CCL CAA CSIEE]

6º-LGB2.1.8-Fai unha lectura rápida, selectiva ou integral en función 
das necesidades de cada momento. [CCL CAA CSIEE]

6º LG b,e LG-B2.4-Integración de coñecementos e de 
informacións procedentes de diferentes 
soportes para aprender, comparando, 
clasificando, identificando e interpretando 
con especial atención aos datos que se 
transmiten mediante gráficos, esquemas e 
ilustracións.

LG-B2.2-Interpretar e comprender a 
información procedente de gráficos, 
esquemas e ilustracións.

6º-LGB2.2.1-Interpreta e comprende a información de gráficos, 
esquemas, mapas conceptuais e ilustracións, relacionando esta co 
contido do texto que a acompaña. [CCL CAA CSC CSIEE CMCT]

6º LG b,e LG-B2.5-Subliñado, esquematización e 
resumo da información relevante dun texto.

LG-B2.3-Realizar o subliñado das ideas 
principais dun texto, e esquematizar e 
resumindo seu contido.

6º-LGB2.3.1-Realiza o subliñado das ideas principais dun texto. 
[CCL CAA]

6º-LGB2.3.2-Esquematiza as ideas dun texto, indicando as ideas 
principais e secundarias. [CCL CAA]

6º-LGB2.3.3-Realiza o resumo dun texto. [CCL CAA]
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6º LG b,e LG-B2.6-Uso das estratexias de control do 
proceso lector (anticipación, formulación de
hipóteses, relectura...).

LG-B2.4-Utilizar estratexias para mellorar
a lectura.

6º-LGB2.4.1-Deduce o posible contido dun texto antes de lelo, 
axudándose do título e as ilustracións. [CCL CAA CSIEE]

6º-LGB2.4.2-Relé un texto e marca as palabras clave para acadar a 
comprensión integral, cando é preciso. [CCL CAA CSIEE]

6º LG b,e,i LG-B2.7-Uso dirixido das tecnoloxías da 
información e da comunicación para a 
localización, selección, interpretación e 
organización da información.

LG-B2.5-Utilizar as tecnoloxías da 
información para tratar a información nun 
texto.

6º-LGB2.5.1-Utiliza as tecnoloxías da información para localizar e 
seleccionar a información nun texto. [CCL CD CAA]

6º-LGB2.5.2-Utiliza as tecnoloxías da información para organizar a 
información dun texto. [CCL CD]

6º-LGB2.5.3-Utiliza dicionarios dixitais para interpretar a 
información dun texto [CCL CAA CD CSIEE]

6º LG b,e,o LG-B2.8-Realización de diferentes tipos de 
lectura: de investigación, de aprendizaxe, de
gozo persoal, de resolución de problemas.

LG-B2.6-Realizar diferentes tipos de 
lectura.

6º-LGB2.6.1-Realiza diferentes tipos de lectura en función de cada 
texto: de investigación, de aprendizaxe, de gozo persoal ou de 
resolución de problemas. [CCL CSIEE CAA]

6º-LGB2.6.3-Le textos adaptados e próximos á súa experiencia, en 
silencio, sen dificultade [CCL CSIEE CAA]

6º LG a,b,e LG-B2.9-Lectura expresiva de textos 
literarios e non literarios, de diferente 
tipoloxía textual.
LG-B2.10-Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios e non 
literarios.

LG-B2.7-Ler expresivamente textos de 
diversa tipoloxía (dramatizando cando é 
preciso) con fluidez e precisión, atendendo
á dicción, entoación, intensidade de voz, 
ritmo e velocidade, adecuados ás diversas 
situacións funcionais da lectura en voz alta
(ler para que alguén goce escoitando, ler 
para dar a coñecer un texto descoñecido, 
ler para compartir información que se 
acaba de localizar) facendo participar a 
audiencia da súa interpretación

6º-LGB2.7.1-Descodifica con precisión e rapidez as palabras. [CCL 
CAA]

6º-LGB2.7.2-Le textos en voz alta con fluidez e precisión. [CCL]

6º-LGB2.7.3-Le textos en voz alta con ritmo, velocidade e ton da voz 
adecuados. [CCL]

6º-LGB2.7.4-Le en voz alta adaptándose ao interese do auditorio: 
gozar escoitando, obter nova información... [CCL CAA CSC]
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6º-LGB2.7.5-Fai lecturas dramatizadas de textos. [CCL CSC]

6º LG a,b,e,i LG-B2.11-Uso da biblioteca de aula e do 
centro, amosando coñecemento da súa 
organización (catalogación, funcionamento)
e participación en actividades literarias e na 
elaboración de propostas.
LG-B2.12-Utilización das bibliotecas, 
incluíndo as virtuais, de xeito cada vez máis
autónomo, para obter información e 
modelos para a produción escrita.

LG-B2.8-Usar as bibliotecas da aula e do 
centro, así como as virtuais, con 
autonomía abonda, comprendendo como 
se organiza e colaborando no seu coidado 
e mellora.

6º-LGB2.8.1-Usa a biblioteca de aula con autonomía, para obter datos
e informacións, e colabora no seu coidado e mellora. [CCL CSC 
CAA]

6º-LGB2.8.2-Usa a biblioteca de centro con autonomía,para obter 
datos e informacións, e colabora no seu coidado e na súa mellora. 
[CCL CSC CAA]

6º-LGB2.8.3-Usa as bibliotecas virtuais,para obter datos e 
informacións, con autonomía. [CCL CD CAA]

6º LG a,b,e LG-B2.13-Mantemento adecuado e 
ampliación da biblioteca persoal.

LG-B2.9-Ter interese por ter unha 
biblioteca propia, física ou virtual.

6º-LGB2.9.1-Amosa interese pola conservación e organización dos 
seus libros físicos e/ou virtuais. [CCL CAA CSC]

6º LG a,b,e LG-B2.14-Interese polos textos escritos 
como fonte de aprendizaxe e como medio 
de comunicación de experiencias e de 
regulación da convivencia.

LG-B2.10-Amosar interese polos textos 
escritos como fonte de aprendizaxe e 
medio de comunicación.

6º-LGB2.10.1-Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe
e medio de comunicación. [CCL CAA CSC CCEC]

6º LG a,b,e,m LG-B2.15-Desenvolvemento da autonomía 
lectora, da capacidade de elección de temas 
e de textos e de expresión das preferencias 
persoais.

LG-B2.11-Amosar autonomía lectora e 
capacidade de selección de textos do seu 
interese, así como ser quen de expresar 
preferencias.

6º-LGB2.11.1-Amosa autonomía lectora e capacidade de seleccionar 
textos do seu interese. [CCL]

6º-LGB2.11.2-Éxpresa opinións e valoracións sobre as lecturas feitas.
[CCL CSC CAA CSIEE]

6º LG a,d,e,o LG-B2.16-Análise de textos escritos en 
diferentes variedades da lingua galega.

LG-B2.12-Analizar textos escritos en 
diferentes variedades da lingua galega

6º-LGB2.12.1-Percibe as diferenzas lingüísticas presentes nas 
variedades da lingua galega. [CCL CCEC]

6º-LGB2.12.2-Valora a variedade interna da lingua como símbolo de 
riqueza lingüística e cultural, así como o estándar como variante 
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unificadora. [CCL CSC CCEC]

Bloque 3: Comunicación escrita: escribir

6º LG a.b,e LG-B3.1-Uso das estratexias de 
planificación, de textualización (formato, 
estrutura, ortografía e normas lingüísticas, 
puntuación, coherencia e cohesión...) e 
revisión como partes do proceso escritor.

LG-B3.1-Usar as estratexias de 
planificación, textualización e revisión do 
texto.

6º-LGB3.1.1-Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a 
escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a información, 
mediante notas, esquemas, guións ou mapas conceptuais. [CCL 
CSIEE CAA]

6º-LGB3.1.2-Elabora o texto cunha estrutura clara, con coherencia e 
cohesionando os enunciados. [CCL CSIEE CAA]

6º-LGB3.1.3-Respecta as regras de puntuación no texto. [CCL]

6º-LGB3.1.4-Aplica a norma lingüística: ortografía, acentuación, 
léxico, morfosintaxe e usa unha linguaxe non sexista. [CCL CSC 
CCEC]

6º-LGB3.1.5-Revisa e reescribe o texto cando é preciso. [CCL CAA 
CSIEE]

6º-LGB3.1.6-Usa o dicionario durante a elaboración de textos. [CCL 
CAA CSIEE]

6º LG a,b,e,i LG-B3.2-Composición de textos propios de 
situacións cotiás de relación social 
(correspondencia, normas, programas, 
convocatorias, plans de traballo, mensaxes 
curtas) de acordo coas características 
propias destes xéneros.
LG-B3.3-Composición de textos de 
información e de opinión característicos dos
medios de comunicación social sobre feitos 
e acontecementos significativos, con 
especial incidencia na noticia, na entrevista, 
no comentario breve sobre libros ou música,

LG-B3.2-Producir textos de diferente 
tipoloxía que permitan narrar, describir, 
resumir, explicar e expoñer opinións, 
emocións e informacións relacionadas con
situacións cotiás e aqueles que sexan 
característicos dos medios de 
comunicación

6º-LGB3.2.1-Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida 
cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, 
mensaxes curtas, normas, programas... [CCL CAA CD]

6º-LGB3.2.2-Escribe, en diferentes soportes, textos propios dos 
medios de comunicación, imitando modelos. [CCL CSC CCEC CAA]

6º-LGB3.2.3-Elabora diferentes tipos de textos (narrativos, 
expositivos, descritivos ou argumentativos) adaptando a linguaxe ás 
características de cada xénero. [CCL CAA]

6º-LGB3.2.4-Escribe textos coherentes e cohesivos, usando o rexistro 
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en situacións reais ou simuladas. adecuado. [CCL CSC CCEC]

6º-LGB3.2.5-Resume o contido de textos propios do ámbito da vida 
persoal ou familiar ou dos medios de comunicación. [CCL CSC 
CAA]

6º LG b,e LG-B3.4-Produción de textos relacionados 
co ámbito académico para obter, organizar e
comunicar información (cuestionarios, 
enquisas, resumos, esquemas, informes, 
descricións, explicacións).

LG-B3.3-Elaborar textos do ámbito 
académico para obter, organizar e 
comunicar información

6º-LGB3.3.1-Elabora textos do ámbito académico para obter, 
organizar e comunicar información: cuestionarios, enquisas, resumos, 
informes... [CCL CAA CSIEE]

6º LG a,b,e,j LG-B3.5-Redacción de textos breves 
creativos carteis publicitarios, anuncios, 
cómics, contos, poemas, cancións, 
anécdotas...

LG-B3.4-Elaborar textos breves con 
creatividade.

6º-LGB3.4.1-Expresa nos seus textos de maneira imaxinativa ideas, 
sentimentos e/ou emocións; narra accións e presenta personaxes, 
obxectos e/ou lugares: carteis publicitarios, anuncios, cómics, contos, 
poemas, cancións, anécdotas... [CCL CSC CCEC CAA CSIEE]

6º-LGB3.4.2-Escribe textos breves de carácter creativo con certa 
riqueza léxica. [CCL CSC CCEC CAA CSIEE]

6º-LGB3.4.3-Aprecia os usos creativos da linguaxe. [CCL CSC 
CCEC CAA CSIEE]

6º LG b,d,e,i,j LG-B3.6-Uso progresivamente autónomo 
das TIC na busca de información, o 
tratamento dos textos e a realización de 
presentacións.

LG-B3.5-Usar de maneira autónoma as 
TIC para a busca de información, 
tratamento dos textos e realización de 
presentacións.

6º-LGB3.5.1-Usa as TIC na procura de información ou para consultar
o dicionario. [CCL CD CAA CSIEE]

6º-LGB3.5.2-Emprega procesadores de textos de maneira autónoma. 
[CCL CAA CSIEE CD]

6º-LGB3.5.3-Utiliza correctores de textos. [CCL CD CAA CSIEE]

6º-LGB3.5.4-Utiliza as TIC para realizar presentacións. [CCL CD 
CSIEE]
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6º LG b,e,i,j LG-B3.7-Utilización de elementos gráficos 
e paratextuais para facilitar a comprensión 
(ilustracións, gráficos, táboas e tipografía) e 
ilustración creativa dos propios textos.

LG-B3.6-Utilizar recursos gráficos e 
paratextuais que faciliten a comprensión 
dos textos e contribúan á súa ilustración 
creativa.

6º-LGB3.6.1-Utiliza recursos gráficos e paratextuais para facilitar a 
comprensión dos textos e ilustralos de maneira creativa. [CCL CD 
CSIEE]

6º LG a,b,e,i LG-B3.8-Interese polo coidado e a 
presentación dos textos escritos e respecto 
pola norma ortográfica.
LG-B3.9-Valoración da escritura como 
instrumento de relación social, de obtención
e de reelaboración da información e dos 
coñecementos.

LG-B3.7-Coidar a presentación dos 
traballos escritos en calquera soporte e 
valorar a lingua escrita como medio de 
comunicación.

6º-LGB3.7.1-Coida a presentación dos traballos escritos, en calquera 
soporte. [CCL CD CAA]

6º-LGB3.7.2-Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 
[CCL CD CAA]

Bloque 4: Coñecemento da lingua

6º LG e LG-B4.1-Uso e identificación intuitiva da 
terminoloxía seguinte nas actividades de 
produción e interpretación: denominación 
dos textos traballados; clases de palabras, 
sílaba tónica e átona; enunciados: frase e 
oración; tipos de enunciado: declarativo, 
interrogativo, exclamativo, imperativo; 
enlaces: preposición, conxunción e 
interxección; grupo de palabras: núcleo e 
complementos; substantivos, artigos e 
pronomes, adxectivo; tempo e modo verbal; 
persoa gramatical; modo imperativo e 
infinitivo; complementos do nome e 
complementos do verbo: o suxeito.

LG-B4.1-Utilizar terminoloxía lingüística 
e gramatical básica, implícita e 
funcionalmente, como apoio á 
comprensión e á produción de textos, así 
como aplicar o seu coñecemento no uso da
lingua.

6º-LGB4.1.1-Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa 
función na lingua: substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, 
verbo, preposición, conxunción e interxección. [CCL CAA]

6º-LGB4.1.2-Conxuga e usa con corrección as formas verbais 
persoais e non persoais dos verbos. [CCL CAA]

6º-LGB4.1.3-Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, 
diferenciando a sílaba tónica das átonas. [CCL CAA]

6º-LGB4.1.4-Identifica e clasifica os diferentes tipos de enunciado: 
declarativo, interrogativo, exclamativo e imperativo. [CCL CAA]

6º-LGB4.1.5-Identifica as oracións simples, recoñecendo o verbo e os
seus complementos: o suxeito; utiliza correctamente a concordancia 
de xénero e número e recoñece os complementos do nome. [CCL 
CAA]

6º LG b,e LG-B4.2-Coñecemento das normas 
ortográficas, apreciando o seu valor social e 
a necesidade de cinguirse a elas nos 

LG-B4.2-Coñecer e aplicar as normas 
ortográficas xerais e as de acentuación en 
particular, apreciando o seu valor social e 

6º-LGB4.2.1-Aplica correctamente as normas de acentuación xerais e 
de acentuación diacrítica, así como as demais normas ortográficas, e 
aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas. [CCL 
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escritos.
LG-B4.3-Uso de procedementos de 
derivación, de comparación e de contraste 
para xulgar sobre a corrección das palabras 
e xeneralizar as normas ortográficas.

a necesidade de cinguirse a elas. CSC CCEC]

6º LG e LG-B4.4-Comparación e transformación de 
enunciados, mediante inserción, supresión, 
cambio de orde, segmentación e 
recomposición, para xulgar sobre a 
gramaticalidade dos resultados e facilitar o 
desenvolvemento dos conceptos lingüísticos
e da metalinguaxe.
LG-B4.5-Comparación de estruturas 
sintácticas diversas para observar a súa 
equivalencia semántica ou posibles 
alteracións do significado.
LG-B4.6-Observación da inserción e 
coordinación de oracións como 
procedementos propios da explicación, tanto
na escritura como na expresión oral.

LG-B4.3-Utilizar correctamente as regras 
de puntuación, así como unha sintaxe 
adecuada nas producións orais e escritas.

6º-LGB4.3.1-Emprega con correccións os signos de puntuación. 
[CCL]

6º-LGB4.3.2-Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións. [CCL]

6º-LGB4.3.3-Respecta as normas morfosintácticas de colocación do 
pronome átono. [CCL CSC CCEC]

6º LG e LG-B4.7-Exploración das posibilidades do 
uso de diversos enlaces entre oracións 
(causa, consecuencia, finalidade, 
contradición, condición...), así como doutros
elementos de cohesión, en relación coa 
composición de textos.

LG-B4.4-Recoñecer e empregar 
axeitadamente os conectores, así como 
outros elementos de cohesión.

6º-LGB4.4.1-Usa axeitadamente diversos conectores entre oracións: 
causa, consecuencia, finalidade, contradición, condición... [CCL 
CAA]

6º-LGB4.4.2-Recoñece determinados procesos de cohesión nos 
textos: anáfora, deixe, elipse, sinónimos... [CCL CAA]

6º LG e LG-B4.8-Identificación, en oracións, do 
verbo e os seus complementos, 
especialmente o suxeito, así como o papel 
semántico deste (axente, paciente e causa).
LG-B4.9-Transformación de oracións de 
activa en pasiva, e viceversa, para mellorar 
a comprensión de determinados textos.

LG-B4.5-Identificar o papel semántico do 
suxeito e transformar oracións activas en 
pasivas, e viceversa, para mellorar a 
comprensión e a produción de textos.

6º-LGB4.5.1-Identifica, en oracións, o papel semántico do suxeito.. 
[CCL CAA]

6º-LGB4.5.2-Transforma oracións activas en pasiva, e viceversa. 
[CCL CAA]
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6º LG e LG-B4.10-Práctica do paso de estilo directo 
a estilo indirecto na narración, e viceversa, 
para mellorar a produción de textos.

LG-B4.6-Transformar un texto narrativo 
de estilo directo noutro de estilo indirecto 
e viceversa.

6º-LGB4.6.1-Transforma un texto narrativo de estilo directo noutro 
de estilo indirecto e viceversa. [CCL CAA]

6º LG b,e,i LG-B4.11-Uso eficaz do dicionario, en 
papel ou dixital, na busca da ampliación do 
vocabulario e como consulta ortográfica e 
gramatical.
LG-B4.12-Ampliación do vocabulario, 
mediante o traballo con palabras sinónimas, 
antónimas, homónimas, polisémicas; 
aumentativos e diminutivos, arcaísmos, 
neoloxismos, estranxeirismos, frases feitas, 
siglas e abreviaturas.
LG-B4.13-Ampliación do vocabulario 
mediante os procedementos de creación de 
palabras: derivación (prefixos e sufixos) e 
composición.

LG-B4.7-Ampliar o vocabulario a partir 
do uso do dicionario e do traballo e 
reflexión sobre as palabras que conforman
a lingua.

6º-LGB4.7.1-Usa axeitadamente o dicionario para buscar calquera 
palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto. 
[CCL CAA CD]

6º-LGB4.7.2-Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e 
sufixación) e compostas. [CCL CAA]

6º-LGB4.7.3-Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, 
palabras polisémicas, arcaísmos, neoloxismos, estranxeirismos, frases
feitas, siglas e abreviaturas. [CCL CAA]

6º LG a,d,e,h,m,o LG-B4.14-Coñecemento das características 
relevantes (históricas, socioculturais...) da 
lingua galega e identificación e valoración 
desta lingua dentro da realidade plurilingüe 
e pluricultural de España e de Europa.

LG-B4.8-Coñecer as características 
relevantes da lingua galega e identificar e 
valorar esta lingua dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de España e de 
Europa.

6º-LGB4.8.1-Identifica as características relevantes (históricas, 
socioculturais...) da lingua galega. [CCL CCEC]

6º-LGB4.8.2-Identifica e valora a lingua galega dentro da realidade 
plurilingüe e pluricultural de España e de Europa. [CCL CSC CCEC]

6º LG b,d,e,m,o LG-B4.15-Comparación entre aspectos das 
linguas que o alumnado coñece e/ou está a 
aprender para mellorar os procesos 
comunicativos e recoñecer as interferencias.

LG-B4.9-Establecer relacións entre as 
diversas linguas que utiliza ou está a 
aprender o alumnado para reflexionar 
sobre como mellorar os seus procesos 
comunicativos na lingua galega.

6º-LGB4.9.1-Recoñece e evita as interferencias entre as linguas que 
está a aprender. [CCL CCEC]

6º-LGB4.9.2-Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas 
sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas entre todas as linguas 
que coñece e/ou está a aprender, como punto de apoio para a súa 
aprendizaxe. [CCL CCEC CAA CSIEE]
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Bloque 5: Educación literaria

6º LG b,d,e,o LG-B5.1-Escoita, memorización e 
reprodución de textos procedentes da 
literatura popular oral galega (refráns, 
adiviñas, lendas, contos, poemas, conxuros, 
cancións, ditos, romances, cantigas) e da 
literatura galega en xeral.
LG-B5.2-Valoración e aprecio do texto 
literario galego (oral ou non) como vehículo
de comunicación, fonte de coñecemento da 
nosa cultura e como recurso de gozo 
persoal.

LG-B5.1-Escoitar, memorizar, reproducir 
e valorar textos procedentes da literatura 
popular galega e da literatura galega en 
xeral.

6º-LGB5.1.1-Escoita, memoriza e reproduce textos procedentes da 
literatura popular oral galega (refráns, adiviñas, lendas, contos, 
poemas, conxuros, cancións, ditos, romances, cantigas) e da literatura 
galega en xeral. [CCL CAA CCEC]

6º-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. [CCL CCEC]

6º LG b,d,e,i LG-B5.3-Lectura persoal, silenciosa e en 
voz alta de obras en galego adecuadas á 
idade e aos intereses (conto, cómic, novela).
LG-B5.4-Lectura guiada de textos da 
literatura infantil, adaptacións de obras 
literarias clásicas e literatura actual en 
diversos soportes.

LG-B5.2-Ler textos e obras en galego da 
literatura infantil, adaptacións de obras 
clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes

6º-LGB5.2.1-Le en silencio obras e textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. [CCL CCEC CD]

6º-LGB5.2.2-Le en voz alta obras e textos en galego da literatura 
infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á 
idade e en diferentes soportes. [CCL CCEC CD]

6º LG b,d,e LG-B5.5-Lectura comentada de poemas, de 
relatos e de obras teatrais tendo en conta as 
convencións literarias (xéneros, figuras) e a 
presenza de certos temas e motivos 
repetitivos e tópicos.

LG-B5.3-Analizar as características dos 
diferentes xéneros e as figuras literarias, 
así como temas e tópicos recorrentes.

6º-LGB5.3.1-Recoñece as características fundamentais dos diferentes 
xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro. [CCL CCEC]

6º-LGB5.3.2-Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios 
dos poemas. [CCL]

6º-LGB5.3.3-Identifica e emprega algunhas figuras literarias: 
comparacións, metáforas, personificacións, hipérboles e xogos de 
palabras. [CCL CCEC CAA]

6º-LGB5.3.4-Identifica temas e tópicos recorrentes na literatura. 
[CCL CCEC]
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6º LG b,e LG-B5.6-Recreación e composición de 
poemas e relatos para comunicar 
sentimentos, emocións, estados de ánimo, 
lembranzas, recoñecendo as características 
dalgúns modelos.

LG-B5.4-Recrear e compoñer poemas e 
relatos a partir de modelos dados.

6º-LGB5.4.1-Recrea e compón poemas e relatos, a partir de modelos 
dados, para comunicar sentimentos, emocións, estados de ánimo, 
lembranzas. [CCL CCEC CSC]

6º LG b,d,e LG-B5.7-Dramatización e lectura 
dramatizada de textos literarios diversos.

LG-B5.5-Participar activamente en 
dramatizacións de textos literarios 
diversos.

6º-LGB5.5.1-Participa activamente en dramatizacións de textos 
literarios diversos. [CCL]

6º LG a,d,e,o LG-B5.8-Valoración da literatura en 
calquera lingua (maioritaria, minoritaria ou 
minorizada), como vehículo de 
comunicación, fonte de coñecemento e 
como recurso de gozo persoal.

LG-B5.6-Valorar a literatura en calquera 
lingua, como vehículo de comunicación, 
fonte de coñecemento e como recurso de 
gozo persoal.

6º-LGB5.6.1-Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de
comunicación, fonte de coñecemento e como recurso de gozo persoal.
[CCL CSC CCEC]

6º LG a,d,e,o LG-B5.9-Interese por coñecer os modelos 
narrativos e poéticos que se utilizan noutras 
culturas.
LG-B5.10-Comparación de imaxes, 
símbolos e mitos facilmente interpretables 
que noutras culturas serven para entender o 
mundo e axudan a coñecer outras maneiras 
de relacións sociais.

LG-B5.7-Amosar interese, respecto e 
tolerancia ante as diferenzas persoais, 
sociais e culturais.

6º-LGB5.7.1-Compara imaxes, símbolos e mitos sinxelos doutras 
culturas cos da cultura galega, amosando interese e respecto. [CCL 
CCEC]

6º-LGB5.7.2-Amosa curiosidade por coñecer outros costumes e 
formas de relación social, respectando e valorando a diversidade 
cultural [CCL CCEC]

Currículo de Matemáticas en 6º
Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

6º MT b,g MT-B1.1-Proposta de pequenas 
investigacións en contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais.

MT-B1.1-Describir e analizar situacións 
de cambio para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en 

6º-MTB1.1.1-Realiza predicións sobre os resultados esperados, 
utilizando os patróns e leis encontrados, analizando a súa idoneidade 
e os erros que se producen. [CMCT CAA]
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contextos numéricos, xeométricos e 
funcionais, valorando a súa utilidade para 
facer predicións.

6º MT b,e MT-B1.1-Proposta de pequenas 
investigacións en contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais.

MT-B1.2-Realizar e presentar informes 
sinxelos sobre o desenvolvemento, 
resultados e conclusións obtidas no 
proceso de investigación.

6º-MTB1.2.1-Elabora informes sobre o proceso de investigación 
realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e as
conclusións obtidas. [CMCT CCL CAA CSIEE CD]

6º MT b,g MT-B1.2-Achegamento ao método de 
traballo científico mediante o estudo 
dalgunhas das súas características e a súa 
práctica en situacións sinxelas.

MT-B1.3-Planificar e controlar as fases do
método de traballo científico en situacións
apropiadas ao seu nivel.

6º-MTB1.3.1-Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen 
ou as refuten, en situacións a resolver, en contextos numéricos, 
xeométricos ou funcionais. [CMCT CAA CSIEE]

6º MT g,b,e MT-B1.2-Achegamento ao método de 
traballo científico mediante o estudo 
dalgunhas das súas características e a súa 
práctica en situacións sinxelas.
MT-B1.3-Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as dificultades propias
do traballo científico.

MT-B1.4-Desenvolver e cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao traballo 
matemático.

6º-MTB1.4.1-Propón a resolución de retos e problemas coa precisión,
co esmero e co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade 
da situación. [CMCT CAA]

6º-MTB1.4.2-Desenvolve e aplica estratexias de razoamento 
(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 
contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e defender 
argumentos. [CMCT CCL CAA]

6º MT b,g,i MT-B1.4-Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para obter información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas e presentar 
resultados.

MT-B1.5-Superar bloqueos e 
inseguridades ante resolución de 
situacións descoñecidas.

6º-MTB1.5.1-Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións 
futuras similares. [CMCT CAA CSIEE]

6º-MTB1.5.2-Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de 
cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas, 
conxecturas e construír e defender argumentos. [CMCT CD CAA 
CSIEE]

6º MT b,e,i,g MT-B1.3-Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver actitudes 
apropiadas e afrontar as dificultades propias

MT-B1.6-Seleccionar e utilizar as 
ferramentas tecnolóxicas e estratexias para
o cálculo para coñecer os principios 

6º-MTB1.6.1-Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe 
creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, 
vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando a información 
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do traballo científico.
MT-B1.4-Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe 
para obter información, realizar cálculos 
numéricos, resolver problemas e presentar 
resultados.
MT-B1.5-Integración nas tecnoloxías da 
información e a comunicación no proceso 
de aprendizaxe.

matemáticos e resolver problemas. relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo 
cos seus compañeiros. [CMCT CD CAA CCL CSIEE]

Bloque 2: Números

6º MT b,e,g MT-B2.1-Números enteiros, decimais e 
fraccións.
MT-B2.2-A numeración romana.
MT-B2.3-Orde numérica. Utilización dos 
números ordinais. Comparación de 
números.
MT-B2.4-Nome e grafía dos números de 
máis de seis cifras.
MT-B2.5-Equivalencias entre os elementos 
do sistema de numeración decimal: 
unidades, decenas, centenas etc.
MT-B2.6-O sistema de numeración 
decimal: valor de posición das cifras.
MT-B2.7-O número decimal: décimas, 
centésimas e milésimas.
MT-B2.8-Fraccións propias e impropias. 
Número mixto. Representación gráfica.
MT-B2.9-Os números decimais: valor de 
posición.
MT-B2.10-Números positivos e negativos.
MT-B2.11-Ordenación de conxuntos de 
números de distinto tipo.

MT-B2.1-Ler, escribir e ordenar 
utilizando razoamentos apropiados, 
distintos tipos de números (romanos, 
naturais, fraccións e decimais ata as 
milésimas).

6º-MTB2.1.1-Identifica os números romanos aplicando o 
coñecemento á comprensión de datacións. [CMCT CCEC]

6º-MTB2.1.2-Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida 
cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), 
utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición
de cada unha das súas cifras. [CMCT CAA CCL]

6º MT b,e,g MT-B2.3-Orde numérica. Utilización dos 
números ordinais. Comparación de 
números.

MT-B2.2-Interpretar diferentes tipos de 
números segundo o seu valor, en 
situacións da vida cotiá.

6º-MTB2.2.1-Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números 
(naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando 
razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada 
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MT-B2.5-Equivalencias entre os elementos 
do sistema de numeración decimal: 
unidades, decenas, centenas etc.
MT-B2.12-Concepto de fracción como 
relación entre as partes o todo.
MT-B2.8-Fraccións propias e impropias. 
Número mixto. Representación gráfica
MT-B2.9-Os números decimais: valor de 
posición.
MT-B2.13-Redondeo de números decimais 
ás décima, centésima ou milésima máis 
próxima.
MT-B2.10-. Números positivos e negativos.
MT-B2.14-Redondeo de números naturais 
ás decenas, centenas e millares.

unha das súas cifras. [CMCT CAA CCL]

6º-MTB2.2.2-Utiliza os números negativos en contextos reais. 
[CMCT]

6º MT g MT-B2.15-Fraccións equivalentes, redución
de dúas ou máis fraccións a común 
denominador.
MT-B2.13-Redondeo de números decimais 
á décima, centésima ou milésima máis 
próxima.
MT-B2.16-Relación entre fracción e 
número decimal, aplicación á ordenación de
fraccións.

MT-B2.3-Realizar operacións e cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedementos, incluído o cálculo mental,
facendo referencia implícita ás 
propiedades das operación, en situación de
resolución de problemas.

6º-MTB2.3.1-Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e 
calcula fraccións equivalentes [CMCT]

6º-MTB2.3.2-Redondea números decimais á décima, centésima ou 
milésima máis próxima [CMCT]

6º-MTB2.3.3-Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e 
número decimal. [CMCT]

6º MT g MT-B2.15-Fraccións equivalentes, redución
de dúas ou máis fraccións a común 
denominador.
MT-B2.17-. Divisibilidade: múltiplos, 
divisores, números primos e números 
compostos. Criterios de divisibilidade.

MT-B2.4-Utilizar as propiedades das 
operacións, as estratexias persoais e os 
diferentes procedementos que se usan 
segundo a natureza do cálculo que se 
realizará (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tenteo, estimación e calculadora).

6º-MTB2.4.1-Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5,
9 e 10. [CMCT]

6º MT b,e,g MT-B2.18-Estimación de resultados
MT-B2.19-Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas.
MT-B2.20-Propiedades das operacións e 

MT-B2.5-Utilizar os números enteiros, 
decimais, fraccionarios e as porcentaxes 
sinxelas para interpretar e intercambiar 
información en contextos da vida cotiá.

6º-MTB2.5.1-Opera cos números coñecendo a xerarquía das 
operacións. [CMCT]

6º-MTB2.5.2-Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, 
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relacións entre elas utilizando números 
naturais.

establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos 
como operadores na interpretación e resolución de problemas. 
[CMCT CCL]

6º-MTB2.5.3-Estima e comproba resultados mediante diferentes 
estratexias. [CMCT CAA]

6º MT b,g MT-B2.17-Divisibilidade: múltiplos, 
divisores, números primos e números 
compostos. Criterios de divisibilidade
MT-B2.21-Operacións con números 
naturais: suma, resta, multiplicación e 
división.
MT-B2.22-Potencia como produto de 
factores iguais. Cadrados e cubos. Potencias
de base 10.
MT-B2.23-Identificación e uso dos termos 
propios da división.
MT-B2.20-Propiedades das operacións e 
relacións entre elas utilizando números 
naturais.
MT-B2.24-Operacións con fraccións
MT-B2.25-Operacións con números 
decimais.
MT-B2.26-Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e 
división

MT-B2.6-Operar cos números tendo en 
conta a xerarquía nas operacións, 
aplicando as propiedades destas, as 
estratexias persoais e os diferentes 
procedementos que se utilizan segundo a 
natureza do cálculo que se realizará 
(algoritmos escritos, cálculo mental, 
tenteo, estimación, calculadora), usando o 
máis adecuado

6º-MTB2.6.1-Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10. 
[CMCT]

6º-MTB2.6.2-Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo 
denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número. 
[CMCT]

6º-MTB2.6.3-Realiza operacións con números decimais. [CMCT]

6º-MTB2.6.4-Aplica a xerarquía das operacións e os usos da 
paréntese. [CMCT CAA]

6º MT b,e,g MT-B2.16-Relación entre fracción e 
número decimal, aplicación á ordenación de
fraccións.
MT-B2.27-Porcentaxes e 
proporcionalidade.
MT-B2.28-Expresión das partes utilizando 
porcentaxes.
MT-B2.29-Correspondencia entre fraccións 
sinxelas, decimais e porcentaxes.

MT-B2.7-Iniciarse no uso das porcentaxes
e a proporcionalidade directa para 
interpretar e intercambiar información e 
resolver problemas en contextos da vida 
cotiá.

6º-MTB2.7.1-Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para 
expresar partes. [CMCT]

6º-MTB2.7.2-Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, 
decimais e porcentaxes. [CMCT]

6º-MTB2.7.3-Calcula aumentos e diminucións porcentuais. [CMCT]

6º-MTB2.7.4-Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade 
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MT-B2.30-Aumentos e diminucións 
porcentuais.
MT-B2.31-Proporcionalidade directa
MT-B2.32-A regra de tres en situacións de 
proporcionalidade directa: lei do dobre, 
triplo, metade
MT-B2.33-Resolución de problemas da vida
cotiá.

directa: lei do dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida 
diaria. [CMCT CAA]

6º-MTB2.7.5-. Resolve problemas da vida cotiá utilizando 
porcentaxes e regra de tres en situacións de proporcionalidade directa,
explicando oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación
formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas [CMCT CCL 
CAA]

6º MT b,g MT-B2.17-Divisibilidade: múltiplos, 
divisores, números primos e números 
compostos. Criterios de divisibilidade
MT-B2.18-Estimación de resultados.
MT-B2.26-Utilización dos algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación e 
división.
MT-B2.34-Automatización de algoritmos.
MT-B2.35-Descomposición de forma 
aditiva e de forma aditivo-multiplicativa.
MT-B2.36-Descomposición de números 
naturais atendendo o valor de posición das 
súas cifras.
MT-B2.37-Construción de series 
ascendentes e descendentes.
MT-B2.38-Obtención dos primeiros 
múltiplos dun número dado.
MT-B2.39-Obtención de todos os divisores 
de calquera número menor de 100.
MT-B2.40-Descomposición de números 
decimais atendendo ao valor de posición das
súas cifras.
MT-B2.41-Cálculo de tantos por cen en 
situacións reais.
MT-B2.42-Elaboración e uso de estratexias 
de cálculo mental.
MT-B2.43-Utilización da calculadora

MT-B2.8-Coñecer, utilizar e automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación e división con distintos 
tipos de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas e en situacións da vida cotiá.

6º-MTB2.8.1-Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, 
resta, multiplicación e división con distintos tipos de números 
(naturais, enteiros, decimais e fraccións). [CMCT CAA]

6º-MTB2.8.10-Descompón números decimais atendendo ao valor de 
posición das súas cifras. [CMCT]

6º-MTB2.8.11-Calcula tantos por cen en situacións reais. [CMCT]

6º-MTB2.8.12-Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. 
[CMCT CAA]

6º-MTB2.8.2-Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- 
multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o valor de 
posición das súas cifras. [CMCT]

6º-MTB2.8.8-Calcula todos os divisores de calquera número menor 
de 100. [CMCT]

6º-MTB2.8.9-Calcula o mcm e o mcd. [CMCT]
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6º MT b,e,g MT-B2.19-Comprobación de resultados 
mediante estratexias aritméticas.
MT-B2.44-Resolución de problemas da vida
cotiá.

MT-B2.9-Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e
as matemáticas e valorando a utilidade dos
coñecementos matemáticos adecuados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

6º-MTB2.9.1-Resolve problemas que impliquen o dominio dos 
contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de 
razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de 
exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, 
argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias 
e a conveniencia do seu uso. [CMCT CAA CCL CSIEE]

6º-MTB2.9.2-Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución 
de problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e 
buscando outras formas de resolvelo. [CMCT CAA CCL CSIEE]

Bloque 3: Medida

6º MT b,e,g MT-B3.1-Elección da unidade máis 
axeitada para a expresión dunha medida.
MT-B3.2-Realización de medicións
MT-B3.3-Estimación de lonxitudes, 
capacidades, masas, superficies e volumes 
de obxectos e espazos coñecidos; elección 
da unidade e dos instrumentos máis 
axeitados para medir e expresar unha 
medida.

MT-B3.1-Escoller os instrumentos de 
medida máis pertinentes en cada caso, 
estimando a medida de magnitudes de 
lonxitude, capacidade, masa e tempo 
facendo previsións razoables.

6º-MTB3.1.1-Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e 
volumes de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, 
explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada. 
[CMCT CCL CAA]

6º-MTB3.1.2-Mide con instrumentos, utilizando estratexias e 
unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis
axeitada para a expresión dunha medida. [CMCT CAA]

6º MT g MT-B3.4-Comparación e ordenación de 
medidas dunha mesma magnitude.
MT-B3.5-Desenvolvemento de estratexias 
para medir figuras de maneira exacta e 
aproximada.
MT-B3.6-Comparación de superficies de 
figuras planas por superposición, 
descomposición e medición.
MT-B3.7-Sumar e restar medidas de 
lonxitude, capacidade, masa, superficie e 
volume.

MT-B3.2-. Operar con diferentes medidas 6º-MTB3.2.1-Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, 
superficie e volume en forma simple dando o resultado na unidade 
determinada de antemán. [CMCT]

6º-MTB3.2.2-Expresa en forma simple a medición da lonxitude, 
capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa. [CMCT]

6º-MTB3.2.3-Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. 
[CMCT]

    páxina 163



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2021- 2022

6º MT b,e,g MT-B3.8-Explicación oral e escrita do 
proceso seguido e da estratexia utilizada en 
calquera dos procedementos empregados.
MT-B3.9-Equivalencias entre as medidas de
capacidade e volume.

MT-B3.4-Utilizar as unidades de medida 
máis usuais, convertendo unhas unidades 
noutras da mesma magnitude, expresando 
os resultados en unidades de medida máis 
axeitadas, explicando oralmente e por 
escrito o proceso seguido e aplicándoo á 
resolución de problemas.

6º-MTB3.4.1-Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de 
capacidade e volume. [CMCT]

6º-MTB3.4.2-Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos
e as estratexias utilizadas en todos os procedementos realizados. 
[CCL CAA]

6º-MTB3.4.3-Resolve problemas utilizando as unidades de medida 
máis usuais, convertendo unhas unidades noutras da mesma 
magnitude, expresando os resultados nas unidades de medida máis 
axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso seguido. 
[CMCT CCL CAA]

6º MT b,g MT-B3.10-O sistema sesaxesimal.
MT-B3.11-O ángulo como unidade de 
medida dun ángulo. Medida de ángulos.

MT-B3.5-Coñecer o sistema sesaxesimal 
para realizar cálculos con medidas 
angulares.

6º-MTB3.5.1-Resolve problemas realizando cálculos con medidas 
angulares. [CMCT CAA]

6º MT b,g MT-B3.12-Resolución de problemas de 
medida.

MT-B3.6-Identificar e resolver problemas 
da vida cotiá adecuados ao seu nivel, 
establecendo conexións entre a realidade e
as matemáticas e valorando a utilidade dos
coñecementos matemáticos axeitados e 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

6º-MTB3.6.1-Reflexiona sobre o proceso seguido na resolución de 
problemas revisando as operacións utilizadas, as unidades dos 
resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e 
buscando outras formas de resolvelo. [CMCT CAA CSIEE]

Bloque 4: Xeometría

6º MT g MT-B4.1-Posicións relativas de rectas e 
circunferencias.
MT-B4.2-Ángulos en distintas posicións: 
consecutivos, adxacentes, opostos polo 
vértice...
MT-B4.3-Sistema de coordenadas 
cartesianas. Descrición de posicións e 
movementos.
MT-B4.4-A representación elemental do 
espazo, escalas e gráficas sinxelas.

MT-B4.1-Utilizar as nocións xeométricas 
de paralelismo, perpendicularidade, 
simetría, xeometría, perímetro e superficie
para describir e comprender situacións da 
vida cotiá

6º-MTB4.1.1-Identifica e representa posicións relativas de rectas e 
circunferencias. [CMCT]

6º-MTB4.1.2-Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: 
consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice [CMCT]

6º-MTB4.1.3-Describe posicións e movementos por medio de 
coordenadas, distancias, ángulos, xiros [CMCT]

6º-MTB4.1.4-Realiza escalas e gráficas sinxelas, para facer 
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representacións elementais no espazo. [CMCT]

6º-MTB4.1.5-Identifica en situacións moi sinxelas a simetría do tipo 
axial e especular. [CMCT]

6º MT g,i MT-B4.5-Formas planas e espaciais: figuras
planas: elementos, relación e clasificación.
MT-B4.6-Clasificación de triángulos 
atendendo os seus lados e os seus ángulos.

MT-B4.2-Coñecer as figuras planas; 
cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio e rombo.

6º-MTB4.2.1-Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus
ángulos, identificando as relacións entre os seus lados e entre ángulos.
[CMCT]

6º-MTB4.2.2-Utiliza instrumentos de debuxo e ferramentas 
tecnolóxicas para a construción e exploración de formas xeométricas. 
[CMCT CD]

6º MT b,g MT-B4.5-Formas planas e espaciais: figuras
planas: elementos, relación e clasificación.
MT-B4.6-Clasificación de triángulos 
atendendo os seus lados e os seus ángulos.

MT-B4.3-Comprender o método de 
calcular a área dun paralelogramo, 
triángulo, trapecio e rombo. Calcular a 
área de figuras planas.

6º-MTB4.3.1-Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e 
triángulo. [CMCT]

6º-MTB4.3.2-Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras
para a realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para 
interpretar situacións da vida diaria. [CMCT CAA]

6º MT g MT-B4.7-Clasificación de cuadriláteros 
atendendo o paralelismo dos seus lados. 
Clasificación dos paralelepípedos.
MT-B4.8-Concavidade e convexidade de 
figuras planas.
MT-B4.9-A circunferencia e o círculo. 
Elementos básicos: centro, raio, diámetro, 
corda, arco, tanxente e sector circular.

MT-B4.4-Utilizar as propiedades das 
figuras planas para resolver problemas.

6º-MTB4.4.1-Identifica e diferencia os elementos básicos da 
circunferencia e círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e
sector circular. [CMCT]

6º-MTB4.4.2-Calcula perímetro e área da circunferencia e do círculo. 
[CMCT]

6º MT b,g MT-B4.10-Interpretación de representacións
espaciais en situacións da vida cotiá.

MT-B4.5-Interpretar representacións 
espaciais realizadas a partir de sistemas de
referencia e de obxectos ou situacións 
familiares.

6º-MTB4.5.1-Comprende e describe situacións da vida cotiá, e 
interpreta e elabora representacións espaciais (planos, esbozos de 
itinerarios, maquetas,), utilizando as nocións xeométricas básicas 
(situación, movemento, paralelismo, perpendicularidade, escala, 
simetría, perímetro e superficie). [CMCT CAA]
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6º MT b,e,g MT-B4.11-Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida cotiá.

MT-B4.6-Identificar, resolver problemas 
da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e as
matemáticas e valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

6º-MTB4.6.1-Resolve problemas 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 decisións, valorando as súas consecuencias 
e a conveniencia da súa utilización. [CMCT CAA CCL CSIEE]

6º-MTB4.6.2-Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:
revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto, propoñendo 
outras formas de resolvelo. [CMCT CAA]

Bloque 5: Estatística e probabilidade

6º MT b,g MT-B5.1-Resolución de problemas de 
xeometría relacionados coa vida cotiá. 
Recollida e clasificación de datos 
cualitativos e cuantitativos.

MT-B5.1-Recoller e rexistrar unha 
información cuantificable, utilizando 
algúns recursos sinxelos de representación
gráfica: táboas de datos, bloques de barras,
diagramas lineais? comunicando a 
información.

6º-MTB5.1.1-Identifica datos cualitativos e cuantitativos en 
situacións familiares. [CMCT CAA]

6º MT b,g MT-B5.2-Construción de táboas de 
frecuencias absolutas e relativas
MT-B5.3-Iniciación intuitiva ás medidas de 
centralización: a media aritmética, a moda e
o rango.
MT-B5.4-Realización e interpretación de 
gráficas sinxelas: diagramas de barras, 
poligonais e sectoriais.
MT-B5.5-Análise crítica das informacións 
que se presentan mediante gráficas 
estatísticas.

MT-B5.2-Realizar, ler e interpretar 
representacións gráficas dun conxunto de 
datos relativos ao contorno inmediato.

6º-MTB5.2.1-Recolle e clasifica datos cualitativos e cuantitativos de 
situacións do seu contorno, utilizándoos para construír táboas de 
frecuencias absolutas e relativas. [CMCT CAA]

6º-MTB5.2.2-Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as 
medidas de centralización: a media aritmética, a moda e o rango. 
[CMCT CAA]

6º-MTB5.2.3-Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de
barras, poligonais e sectoriais, con datos obtidos de situacións moi 
próximas [CMCT CAA]

6º-MTB5.2.4-Realiza análise crítica e argumentada sobre as 
informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas [CMCT 
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CAA]

6º MT g MT-B5.6-Carácter aleatorio dalgunhas 
experiencias

MT-B5.3-Facer estimacións baseadas na 
experiencia sobre o resultado (posible, 
imposible, seguro, máis ou menos 
probable) de situacións sinxelas nas que 
interveña o azar e comprobar o dito 
resultado.

6º-MTB5.3.1-Identifica situacións de carácter aleatorio. [CMCT]

6º MT b,g MT-B5.6-Carácter aleatorio dalgunhas 
experiencias.

MT-B5.4-Observar e constatar que hai 
sucesos imposibles, sucesos que con case 
toda seguridade prodúcense ou que se 
repiten, sendo máis ou menos probable 
esta repetición.

6º-MTB5.4.1-Realiza conxecturas e estimacións sobre algún xogos 
(moedas, dados, cartas, loterías) [CMCT CAA]

6º MT b,e,g MT-B5.7-Iniciación intuitiva ao cálculo da 
probabilidade dun suceso.

MT-B5.5-Identificar e resolver problemas 
da vida cotiá axeitados ao seu nivel, 
establecer conexións entre a realidade e as
matemáticas e valorar a utilidade dos 
coñecementos matemáticos axeitados 
reflexionando sobre o proceso aplicado 
para a resolución de problemas.

6º-MTB5.5.1-Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos
propios da estatística e probabilidade, utilizando estratexias 
heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das 
relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, 
construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia da súa utilización. [CMCT 
CAA CCL CSIEE]

6º-MTB5.5.2-Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas 
revisando as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, 
comprobando e interpretando as solucións no contexto e propoñendo 
outras formas de resolvelo. [CMCT CAA CCL CSIEE]

Currículo de Ciencias Naturais en 6º

Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Iniciación á actividade científica
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6º CN b, e, g, h, i CN-B1.1-Iniciación á actividade científica.
CN-B1.2-Emprego de diferentes fontes de 
información.
CN-B1.3-Lectura de textos propios da área.
CN-B1.4-Utilización das tecnoloxías da 
información e comunicación para buscar e 
seleccionar información, simular procesos e 
comunicar conclusións sobre os traballos 
realizados.
CN-B1.5-Uso progresivamente autónomo do 
tratamento de textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou notas, imaxes etc.). 
Xestión de ficheiros.

CN-B1.1-Obter información relevante 
sobre feitos ou fenómenos previamente 
delimitados, facendo predicións sobre 
sucesos naturais, integrando datos de 
observación directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes directa e indirectas e 
comunicando os resultados en diferentes 
soportes.

6º-CNB1.1.1-Busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o 
rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as 
conclusións. [CCL CSIEE CAA CD CMCT]

6º-CNB1.1.2-Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e 
ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión 
de textos orais e/ou escritos. [CCL CMCT]

6º-CNB1.1.3-Emprega de forma autónoma o tratamento de textos 
(axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc). [CCL 
CSIEE CMCT CD]

6º-CNB1.1.4-Manexa estratexias axeitadas para acceder á 
información dos textos de carácter científico. [CMCT CAA CCL]

6º CN b,h CN-B1.6-Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa realidade.

CN-B1.2-Establecer conxecturas tanto 
respecto de sucesos que ocorren dunha 
forma natural como sobre os que ocorren 
cando se provocan a través dun 
experimento ou dunha experiencia.

6º-CNB1.2.1-Manifesta autonomía na planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, identificando 
os criterios e as consecuencias das decisións tomadas. [CSIEE CAA 
CMCT]

6º CN a,b,c,e,g,h,i CN-B1.7-Traballo individual e cooperativo.
CN-B1.8-A igualdade entre homes e mulleres. 
A conduta responsable.
CN-B1.9-A relación cos demais. A resolución 
pacífica de conflitos. Toma de decisións: 
criterios e consecuencias.
CN-B1.10-Técnicas de traballo. Recursos e 
técnicas de traballo individual. 
Desenvolvemento de hábitos de traballo, 
esforzo e responsabilidade.
CN-B1.11-Hábitos de prevención de 
enfermidades e accidentes, na aula e no centro.
CN-B1.12-Emprego de diversos materiais, 
tendo en conta as normas de seguridade.
CN-B1.13-Elaboración de protocolos de uso 

CN-B1.3-Traballar de forma cooperativa, 
apreciando o coidado pola seguridade 
propia e a dos seus compañeiros/as, 
coidando as ferramentas e facendo uso 
adecuado dos materiais

6º-CNB1.3.1-Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma 
eficaz, individualmente e en equipo, amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos. [CAA CSC CMCT CSIEE]

6º-CNB1.3.2-Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos
instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación. [CMCT CSC CD CAA]
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das TIC na aula
CN-B1.14-Valoración da necesidade de 
controlar o tempo destinado ás tecnoloxías da 
información e da comunicación e o seu poder 
de adicción.

6º CN a,b,c,e,g,h,i.
m

CN-B1.15-Planificación e realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións, formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o material 
necesario, montando, realizando e extraendo 
conclusións e presentando informes en 
diferentes soportes.

CN-B1.4-Realizar proxectos, experiencias
sinxelas e pequenas investigacións e 
presentar informes coas conclusións en 
diferentes soportes.

6º-CNB1.4.1-Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións
e comunicando os resultados. [CMCT CCL CAA CSIEE]

6º-CNB1.4.2-Presenta un informe, de forma oral ou escrita, 
empregando soportes variados, recollendo información de diferentes 
fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma individual ou
en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións. [CCL CMCT CSC CD CAA CSIEE]

Bloque 2: O ser humano e saúde

6º CN e,h CN-B2.1-O corpo humano e o seu 
funcionamento.
CN-B2.2-Anatomía e fisioloxía.
CN-B2.3-Células, tecidos, órganos, aparellos e 
sistemas.
CN-B2.4-Diferentes tipos de células. Os virus e
as bacterias.

CN-B2.1-Identificar e localizar os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do corpo 
humano e establecer algunhas relacións 
fundamentais entre elas e determinados 
hábitos de saúde.

6º-CNB2.1.1-Identifica e localiza os principais órganos implicados na
realización das funcións vitais do ser humano. [CCL CMCT CMCT]

6º CN e,h CN-B2.5-As funcións vitais no ser humano.
CN-B2.6-Función de relación (órganos dos 
sentidos, sistema nervioso e aparello 
locomotor).
CN-B2.7-Función de nutrición (aparellos 
respiratorio, dixestivo, circulatorio e excretor).
CN-B2.8-Función de reprodución (aparello 
reprodutor).

CN-B2.2-Coñecer o funcionamento de 
células, tecidos, órganos, aparellos, 
sistemas: a súa localización, forma, 
estrutura, funcións, coidados etc.

6º-CNB2.2.1-Identifica e describe as principais características dos 
aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións. [CMCT CCL]
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6º CN a,b,c,d,h,k,
m

CN-B2.9-Saúde e enfermidade.
CN-B2.10-Principais enfermidades que afectan 
aos aparellos e sistemas do organismo humano.
CN-B2.11-Hábitos saudables para previr 
enfermidades.
CN-B2.12-Trastornos alimenticios.
CN-B2.13-Efectos nocivos do consumo de 
alcohol e drogas.
CN-B2.14-Tipos de dietas.
CN-B2.15-Análise de etiquetas de produtos.
CN-B2.16-Avances da ciencia que melloran a 
saúde e a vida.
CN-B2.17-Coñecemento de actuacións básicas 
de primeiros auxilios.

CN-B2.3-Relacionar determinadas 
prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando 
estilos de vida saudables e coñecendo as 
repercusións para a saúde.

6º-CNB2.3.1-Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos 
sobre o coidado e mantemento do funcionamento global do corpo. 
[CMCT CCL CSC]

6º-CNB2.3.2-Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, 
identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos 
para a saúde. [CMCT CCL CAA CSC]

6º-CNB2.3.3-Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e 
drogas. [CMCT CAA CSC]

6º-CNB2.3.4-Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia
que melloran a saúde (medicina, produción e conservación de 
alimentos, potabilización da auga etc.). [CMCT CCL CSC]

6º-CNB2.3.5-Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións 
simuladas e reais [CMCT CSC]

Bloque 3: Os seres vivos

6º CN e,h CN-B3.1-Seres vivos, seres inertes. 
Diferenciación.
CN-B3.2-Organizaciñon e estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos: tipos; órganos; aparellos
e sistemas: principais características e funcións.

CN-B3.1-Coñecer a estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas: identificando as 
principais características e funcións.

6º-CNB3.1.1-Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células,
tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais 
características e funcións de cada un deles. [CCL CMCT]

6º CN e,h,i CN-B3.3-Os seres vivos: características, 
clasificación e tipos.
CN-B3.4-Os animais vertebrados e 
invertebrados, características e clasificación
CN-B3.5-As plantas: estrutura e fisioloxía. A 
fotosíntese e a súa importancia para a vida na 
Terra.

CN-B3.2-Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, atendendo ás
súas características e tipos.

6º-CNB3.2.1-Identifica as características e clasifica os seres vivos: 
Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos. Outros reinos. 
[CMCT]

6º-CNB3.2.2-Utiliza guías na identificación científica de animais e 
plantas. [CMCT CAA]

6º-CNB3.2.3-Explica a importancia da fotosíntese para a vida na 
Terra. [CMCT CCL]
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6º CN a,e,h,i,l,o CN-B3.6-As relacións entre os seres vivos. 
Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades 
e ecosistemas. Características e compoñentes 
dun ecosistema.
CN-B3.7-Ecosistemas: pradería, poza, lagoa, 
bosque, litoral e cidade e os seres vivos. A 
biosfera, diferentes hábitats dos seres vivos.
CN-B3.8-Hábitos de respecto e coidado cara 
aos seres vivos
CN-B3.9-Uso de medios tecnolóxicos para o 
estudo dos seres vivos.
CN-B3.10-Interese pola observación e polo 
estudo rigoroso de todos os seres vivos.
CN-B3.11-Uso da lupa para a observación 
científica.

CN-B3.3-Investigar as características de 
ecosistemas do seu contorno mediante a 
recollida de datos, facendo hipóteses, 
empregando diversas fontes de 
información e presentando os resultados 
en diferentes soportes, mostrando interese 
pola rigorosidade e hábitos de respecto e 
coidado cara aos seres vivos

6º-CNB3.3.1-Investiga e explica as relacións entre os seres vivos. 
Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas. 
[CMCT CCL]

6º-CNB3.3.2-Recoñece e explica algúns ecosistemas: pradería, 
charca, bosque, litoral e cidade e os seres vivos que neles habitan. 
[CMCT CCL]

6º-CNB3.3.3-Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos 
facendo fincapé no coidado destes e nomea algunhas causas de 
extinción de especies. [CMCT CSC]

6º-CNB3.3.4-Usa a lupa e outros medios tecnolóxicos para a 
observación científica. [CMCT]

6º-CNB3.3.5-Observa e rexistra algún proceso asociado á vida dos 
seres vivos, utilizando os instrumentos e os medios audiovisuais e 
tecnolóxicos apropiados, comunicando de xeito oral e escrito os 
resultados. [CMCT CCL CD CAA]

Bloque 4: Materia e enerxía

6º CN e,h CN-B4.1-Concepto de enerxía. Diferentes 
formas de enerxía. A luz como fonte de enerxía.
CN-B4.2-Electricidade: a corrente eléctrica. 
Circuítos eléctricos. Magnetismo: o 
magnetismo terrestre. O imán: o compás
CN-B4.3-Os cambios de estado. As reaccións 
químicas: a combustión, a oxidación e a 
fermentación.

CN-B4.1-Coñecer leis básicas que rexen 
fenómenos como a reflexión da luz, a 
transmisión da corrente eléctrica, os 
cambios de estado e as reaccións 
químicas: a combustión, a oxidación e a 
fermentación.

6º-CNB4.1.1-Investiga a través da realización de experiencias 
sinxelas para achegarse ao coñcemento das leis básicas que rexen 
fenómenos como a reflexión da luz, a transmisión da corrente 
eléctrica e os cambios de estado. [CMCT CAA CSIEE]

6º-CNB4.1.2-Investiga a través da realización de experiencias 
sinxelas para achegarse ao coñcemento das leis básicas que rexen 
reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. [CMCT 
CAA CSIEE]

6º CN e,h CN-B4.4-Fontes de enerxía e materias primas: 
a súa orixe. Enerxías renovables e non 
renovables.
CN-B4.5-Fontes de enerxías renovables e non 

CN-B4.2-Coñecer as características das 
fontes de enerxía e materias primas 
renovables e non renovables e relacionalas
co desenvolvemento enerxético e sostible.

6º-CNB4.2.1-Identifica e explica algunhas das principais 
características das diferentes formas de enerxía: mecánica, lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica e química. [CMCT CCL]
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renovables. O desenvolvemento enerxético, 
sostible e equitativo.
CN-B4.6-. Utilidade dalgúns avances, produtos 
e materiais para a sociedade.

6º-CNB4.2.2-Identifica e explica os beneficios e riscos relacionados 
coa utilización das enerxías renovables e non renovables: 
esgotamento, choiva ácida, radioactividade, expoñendo posibles 
actuacións para un desenvolvemento sostible. [CMCT CSC CCL]

6º CN e,h CN-B4.7-Planificación e realización de 
experiencias diversas para estudar as 
propiedades de materiais de uso común e o seu 
comportamento diante da luz, o son, a calor, a 
humidade e a electricidade.
CN-B4.8-Predición de cambios no movemento 
ou na forma dos corpos por efecto das forzas.

CN-B4.3-Planificar e realizar sinxelas 
investigacións para estudar o 
comportamento dos corpos diante das 
forzas, a luz, a electricidade, o 
magnetismo, a calor ou o son.

6º-CNB4.3.1-Planifica e realiza sinxelas experiencias e predí cambios
no movemento, na forma ou no estado dos corpos por efecto das 
forzas ou das achegas de enerxía, comunicando o proceso seguido e o 
resultado obtido. [CAA CMCT CSIEE CCL]

6º-CNB4.3.2-Observa de xeito sistemático, aprecia e explica os 
efectos da calor no aumento de temperatura e dilatación dalgúns 
materiais. [CMCT CCL]

6º CN e,h CN-B4.9-Observación dalgúns fenómenos de 
natureza eléctrica e os seus efectos (luz e calor).
CN-B4.10-Atracción e repulsión de cargas 
eléctricas.
CN-B4.11-Separación de compoñentes dunha 
mestura mediante destilación, filtración, 
evaporación ou disolución.
CN-B4.12-Reaccións químicas: a combustión, a
oxidación e a fermentación.
CN-B4.13-Normas de prevención de riscos.

CN-B4.4-Realizar experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións sobre diferentes 
fenómenos físicos e químicos da materia.

6º-CNB4.4.1-Identifica, experimenta e exemplifica argumentando 
algúns cambios de estado e a súa reversibilidade. [CMCT]

6º-CNB4.4.2-Separa os compoñentes dunha mestura mediante 
destilación, filtración, evaporación ou disolución. [CMCT]

6º-CNB4.4.3-Presenta conclusións de procesos de investigación, 
experiencias sinxelas ou proxectos sobre diferentes fenómenos físicos
e químicos da materia, en diferentes soportes. [CMCT CAA CSIEE 
CCL CD]

6º-CNB4.4.4-Identifica e expón as principias características das 
reaccións químicas: combustión, oxidación e fermentación. [CMCT 
CAA]

6º-CNB4.4.5-Respecta as normas de uso, de seguridade e de 
mantemento dos instrumentos de observación e dos materiais de 
traballo. [CMCT CSC]

Bloque 5: A tecnoloxía: obxectos e máquinas
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6º CN e,h CN-B5.1-Máquinas e aparellos. Tipos de 
máquinas na vida cotiá e a súa utilidade.
CN-B5.2-Análise de operadores e emprego na 
construción dun aparello.

CN-B5.1-Coñecer os principios básicos 
que rexen as máquinas e os aparellos.

6º-CNB5.1.1-Identifica diferentes tipos de máquinas e clasifícaas 
segundo o número de pezas, o xeito de accionalas e a acción que 
realizan. [CMCT CAA]

6º-CNB5.1.2-Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes 
das máquinas. [CMCT CCL]

6º-CNB5.1.3-Observa e identifica algunha das aplicacións das 
máquinas e dos aparellos e a súa utilidade para facilitar as actividades 
humanas. [CMCT CSC]

6º CN g,h,j CN-B5.3-Construción de estruturas sinxelas 
que cumpran unha función ou condición para 
resolver un problema a partir de pezas 
moduladas.

CN-B5.2-Planificar a construción de 
obxectos e aparellos cunha finalidade 
previa, empregando fontes enerxéticas, 
operadores e materiais apropiados, 
realizando o traballo individual e en 
equipo e proporcionando información 
sobre que estratexias se empregaron.

6º-CNB5.2.1-Constrúe algunha estrutura sinxela que cumpra unha 
función ou condición para resolver un problema a partir de pezas 
moduladas (escaleira, ponte, tobogán etc.) [CMCT CAA CSIEE]

6º CN e,h CN-B5.4-A electricidade no desenvolvemento 
das máquinas.
CN-B5.5-. Elementos dos circuítos eléctricos.
CN-B5.6-Efectos da electricidade.
CN-B5.7-Condutores e illantes.
CN-B5.8-A relación entre electricidade e 
magnetismo.

CN-B5.3-Realizar experiencias sinxelas 
para coñecer as leis básicas que rexen a 
transmisión da corrente eléctrica.

6º-CNB5.3.1-Identifica os elementos dun circuíto eléctrico, constrúe 
un e explica algúns efectos da electricidade. [CMCT CSIEE CCL]

6º-CNB5.3.2-Observa e identifica as principais características dos 
imáns e relaciona electricidade e magnetismo. [CMCT]

6º CN e,h CN-B5.9-A ciencia: presente e futuro da 
sociedade.
CN-B5.10-Beneficios e riscos das tecnoloxías e
produtos.
CN-B5.11-Importantes descubrimentos e 
inventos.

CN-B5.4-Coñecer os principais avances 
da ciencia e da tecnoloxía.Identificar os 
beneficios e riscos.

6º-CNB5.4.1-Coñece e explica algúns dos grandes descubrimentos e 
inventos da humanidade. [CCL CMCT CSC]

6º-CNB5.4.2-Coñece e explica algúns dos avances da ciencia no fogar
e na vida cotiá, na medicina, na cultura e no lecer, na arte, na música, 
no cine e no deporte e nas tecnoloxías da información e a 
comunicación. [CMCT CCL CSC CCEC]
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Currículo de Ciencias Socias en 6º
Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: Contidos común

6º CS e,h CS-B1.1-Iniciación ao coñecemento científico, 
toma de conciencia das fases do mesmo e a súa 
aplicación nas Ciencias sociais.
CS-B1.2-Recollida de información do tema a 
tratar, utilizando diferentes fontes (directas e 
indirectas).

CS-B1.1-Obter información concreta e 
relevante sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados, utilizando 
diferentes fontes (directas e indirectas)

6º-CSB1.1.1-Busca, selecciona e organiza información concreta e 
relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso
seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito. [CAA CMCT CCL 
CD]

6º CS e,h,i CS-B1.3-Utilización das tecnoloxías da 
información e a comunicación para buscar e 
seleccionar información, simular procesos e 
presentar conclusións.
CS-B1.4-Desenvolvemento de estratexias para 
organizar, asimilar e recuperar a información 
obtida mediante diferentes métodos e fontes.
CS-B1.5-Técnicas de traballo intelectual.

CS-B1.2-Utilizar as tecnoloxías da 
información e a comunicación para obter 
información e como instrumento para 
aprender, e expresar contidos sobre 
Ciencias sociais.

6º-CSB1.2.1-Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación 
(internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa 
terminoloxía adecuada aos temas tratados. [CD CAA CCL CMCT 
CSC]

6º-CSB1.2.2-Analiza informacións relacionadas coa área e manexa 
imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da 
información e a comunicación. [CD CAA CCL CMCT CSC]

6º CS b,e,h,i,o CS-B1.6-Estratexias para desenvolver a 
responsabilidade, a capacidade de esforzo e a 
constancia no estudo. Elaboración dun glosario 
colectivo.
CS-B1.7-Uso e utilización correcto de diversos 
materiais cos que se traballa.
CS-B1.8-Utilización e lectura de diferentes 

CS-B1.3-Desenvolver a responsabilidade, 
a capacidade de esforzo e a constancia no 
estudo.

6º-CSB1.3.1-Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido 
para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados. 
[CCL CAA CMCT CSC]

6º-CSB1.3.2-Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos 
relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e
/ou escritos. [CCL CAA CMCT CSC]
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linguaxes textuais e gráficos.

6º CS h,b,i CS-B1.9-Fomento de Técnicas de animación á 
lectura de textos de divulgación das Ciencias 
sociais (de carácter social, xeográfico e 
histórico). A prensa escrita e dixital como fonte
de información.

CS-B1.4-Realizar traballos e 
presentacións a nivel individual e grupal 
que supoñan a busca, selección e 
organización de textos de carácter social, 
xeográfico ou histórico, amosando 
habilidade para traballar tanto 
individualmente como de maneira 
colaborativa dentro dun equipo.

6º-CSB1.4.1-Realiza traballos e presentacións a nivel individual e 
grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos de 
carácter xeográfico, social e histórico. [CAA CD CSIEE CSC CCL 
CMCT]

6º CS h,b CS-B1.10-Utilización de técnicas para 
potenciar a cohesión do grupo e o traballo 
cooperativo.

CS-B1.5-Valorar o traballo en grupo, 
amosando actitudes de cooperación e 
participación responsable, aceptando as 
diferenzas con respecto e tolerancia cara 
ás ideas e achegas alleas nos diálogos e 
debates.

6º-CSB1.5.1-Utiliza estratexias para realizar traballos de forma 
individual e en equipo, e amosa habilidades para a resolución pacífica
de conflitos. [CSC CAA CSIEE]

6º-CSB1.5.2-Participa en actividades de grupo adoptando un 
comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os 
principios básicos do funcionamento democrático. [CSC CAA]

6º CS a,h,i CS-B1.11-Estratexias para a resolución de 
conflitos, utilización das normas de convivencia
e valoración da convivencia pacífica e 
tolerante.

CS-B1.6-Respecta a variedade dos 
diferentes grupos humanos e valora a 
importancia dunha convivencia pacífica e 
tolerante entre todos eles sobre a base dos 
valores democráticos e os dereitos 
humanos universalmente compartidos.

6º-CSB1.6.1-Valora a importancia dunha convivencia pacífica e 
tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos valores 
democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos. 
[CSC CAA]

6º CS a,c CS-B1.12-Participación activa e construtiva na 
vida social.

CS-B1.7-Participa dunha maneira eficaz e 
construtiva na vida social creando 
estratexias para resolver conflitos e 
empregando códigos de conduta 
xeralmente aceptados.

6º-CSB1.7.1-Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida da 
aula e do centro e crea e utiliza estratexias para resolver conflitos 
entre seus compañeiros [CSC CAA]

6º-CSB1.7.2-Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos 
xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornos (escola, 
familia, barrio etc.) [CSC CAA]

6º CS a,h CS-B1.13-A cooperación e o diálogo como 
valores democráticos fundamentais.

CS-B1.8-Valorar a cooperación e o 
diálogo como forma de evitar e resolver 

6º-CSB1.8.1-Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e
resolver conflitos e fomenta os valores democráticos. [CSC CAA 
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conflitos, fomentando os valores 
democráticos.

CCL]

6º CS b,d CS-B1.14-Iniciativa emprendedora. 
Actividades de experimentación.

CS-B1.9-Desenvolver a creatividade e o 
espírito emprendedor aumentando as 
capacidades para aproveitar a 
información, as ideas e presentar 
conclusións innovadoras.

6º-CSB1.9.1-Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 
crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na 
aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo ante as 
circunstancias que lle rodean. [CSIEE CSC CAA]

6º-CSB1.9.2-Manifesta autonomía na planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións. [CAA CSIEE]

6º CS a,b,c CS-B1.15-Planificación e xestión de proxectos 
co fin de acadar obxectivos

CS-B1.10-Desenvolver actitudes en 
cooperación e de traballo en equipo, así 
como o hábito de asumir novos roles 
nunha sociedade en continuo cambio.

6º-CSB1.10.1-Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en 
equipo, valora as ideas alleas e reacciona con intuición, apertura e 
flexibilidade ante elas. [CSC CAA CSIEE]

6º-CSB1.10.2-Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma 
decisións e acepta responsabilidades. [CSC CAA CSIEE]

Bloque 2: O mundo que nos rodea

6º CS h,e,g,i CS-B2.1-Cartografía. Planos, mapas e 
planisferios.
CS-B2.2-Tipos de mapas: físicos, políticos e 
temáticos.
CS-B2.3-Escalas e signos convencionais dun 
mapa
CS-B2.4-Técnicas de orientación no espazo. 
Elaboración dun itinerario de viaxe coa axuda 
de ferramentas dixitais.

CS-B2.1-Describir correctamente planos e
mapas, incluíndo os planisferios, 
interpretando a súa escala e signos 
convencionais.

6º-CSB2.1.1-Identifica e clasifica os diferentes tipos de mapas, 
incluíndo os planisferios, define que é a escala nun mapa e emprega e 
interpreta os signos convencionais máis usuais que poden aparecer 
nel. [CMCT CAA]

6º CS h,e,g CS-B2.5-O clima. Elementos e factores 
climáticos.

CS-B2.2-Identificar os elementos que 
inflúen no clima, explicando como actúan 
nel e adquirindo unha idea básica de clima
e dos factores que o determinan.

6º-CSB2.2.1-Define clima, nomea os seus elementos e identifica os 
factores que o determinan [CMCT CCL]
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6º CS e,h,o CS-B2.6-A paisaxe: elementos que o forman, 
tipos de paisaxes
CS-B2.7-Características dos principais paisaxes
de España e de Europa

CS-B2.3-Explicar que é unha paisaxe, 
identificar os principais elementos que o 
compoñen e as características dos 
principais paisaxes de España e de 
Europa.

6º-CSB2.3.1-Define paisaxe, identifica os seus elementos e explica as
características dos principais paisaxes de España e de Europa 
valorando a súa diversidade. [CMCT CCL CSC]

6º CS e,h CS-B2.8-A diversidade xeográfica das paisaxes
de Europa: relevo, climas e hidrografía.
CS-B2.9-Utilización e consulta en sistemas de 
información xeográfica.

CS-B2.4-Identificar as principais unidades
de relevo de Europa, os seus climas e a 
súa rede hidrográfica, localizándoos nun 
mapa.

6º-CSB2.4.1-Localiza nun mapa o relevo de Europa, as súas vertentes
hidrográficas e o seu clima. [CMCT]

6º-CSB2.4.2-Recoñece as principais características do relevo, os ríos 
e o clima de Europa. [CMCT CAA]

6º CS a,b,h CS-B2.10-A intervención humana no medio. 
Consumo responsable. Os problemas da 
contaminación.
CS-B2.11-O desenvolvemento sostible.
CS-B2.12-Elaboración dun plan de reciclaxe.

CS-B2.5-Explicar a influencia do 
comportamento humano no medio natural,
identificando o uso sostible dos recursos 
naturais propoñendo unha serie de 
medidas necesarias para o 
desenvolvemento sostible da humanidade, 
especificando os seus efectos positivos.

6º-CSB2.5.1-Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo 
e adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á 
mellora das condicións ambientais do nosos planeta. [CSC CMCT 
CAA CCL]

6º CS a,b,h CS-B2.13-O cambio climático: causas e 
consecuencias.

CS-B2.6-Explicar as consecuencias que 
teñen as nosas accións sobre o clima e o 
cambio climático.

6º-CSB2.6.1-Explicar as causas e consecuencias do cambio climático 
e as actuacións responsables para frealo. [CSC CMCT CAA CCL]

Bloque 3: Vivir en sociedade

6º CS a,d,h CS-B3.1-A Unión Europea.
CS-B3.2-A organización económica, social, 
política e territorial da Unión Europea. 
Aproximación a algunhas características 
significativas dos países europeos a través dun 
proxecto cooperativo.

CS-B3.1-Identificar a estrutura e os fins 
da Unión Europea, explicando algunhas 
vantaxes derivadas do feito de formar 
parte da Unión Europea.

6º-CSB3.1.1-Explica que é a Unión Europea e cales son os seus 
obxectivos políticos e económicos e localiza nun mapa os países 
membros e as súas capitais. [CSC CAA]

6º-CSB3.1.2-Identifica as principais institucións e os seus órganos de 
goberno na Unión Europea, recoñecendo os seus símbolos e 
explicando en que consiste o mercado único e a zona euro. [CSC 
CCEC CCL]

6º CS d,g,h,i CS-B3.3-Demografía e poboación. Variables CS-B3.2-Comprender e interpreta os 6º-CSB3.2.1-Define poboación dun territorio e identifica os principais
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demográficas.
CS-B3.4-Conceptos demográficos: poboación 
absoluta, densidade de poboación distribución 
espacial, crecemento natural e crecemento real 
da poboación.
CS-B3.5-Representación gráfica de datos 
demográficos: as pirámides de poboación.

principais conceptos demográficos e 
calculalos a partires dos datos de 
poboación.

factores que inciden nesta e defíneos correctamente. [CSC CCL]

6º-CSB3.2.2-Interpreta unha pirámide de poboación e outros gráficos 
usados no estudo da poboación. [CMCT CSC CAA]

6º CS d,g,o,h CS-B3.6-Poboación de Europa: distribución e 
evolución.

CS-B3.3-Distinguir as principais 
características española e europea, 
explicando a súa evolución e a súa 
distribución demográfica e representándoa
graficamente

6º-CSB3.3.1-Describe as principais características da poboación 
española e europea. [CSC CCL]

6º-CSB3.3.2-Explica o proceso da evolución da poboación en España 
e Europa e describe a incidencia que tiveron nesta, factores como a 
esperanza de vida ou a natalidade. [CSC CCL CAA]

6º-CSB3.3.3-Describe os factores que condicionan a distribución da 
poboación española e europea. [CSC CCL]

6º-CSB3.3.4-Describe a densidade de poboación de España 
comparándoa mediante gráficos coa media da Unión Europea. [CSC 
CMCT]

6º CS a,d,h,o CS-B3.7-Os movementos migratorios: éxodo 
rural, a emigración a Europa, a chegada de 
emigrantes ao noso país, problemas actuais da 
poboación. Estudo dos movementos 
migratorios da familia.

CS-B3.4-Describir os movementos 
migratorios da poboación galega e de 
España explicando o éxodo rural, a 
emigración a Europa, e a chegada de 
emigrantes ao noso país e identificar os 
problemas actuais da poboación.

6º-CSB3.4.1-Explica o éxodo rural, a emigración a Europa, e a 
chegada de emigrantes ao noso país. [CSC CCEC CCL]

6º-CSB3.4.2-Identifica e describe os principais problemas actuais da 
poboación: superpoboación, envellecemento, inmigración etc. [CSC 
CCEC]

6º CS h,o CS-B3.8-As actividades económicas e os 
sectores produtivos de España e Europa.
CS-B3.9-A produción de bens e servizos.

CS-B3.5-Identificar as actividades que 
pertencen a cada un dos sectores 
económicos, describir as características 
destes recoñecendo as principais 
actividades económicas de España e 
Europa.

6º-CSB3.5.1-Identifica os tres sectores de actividades económicas e 
clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen. [CSC 
CMCT]

6º-CSB3.5.2-Explica as actividades relevantes dos sectores primario, 
secundario e terciario en España e Europa e as súas localizacións nos 
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territorios correspondentes [CSC CCL]

6º CS b,h CS-B3.10-O consumo e a publicidade. Debates 
sobre a influencia da publicidade nas nosas 
prácticas diarias.

CS-B3.6-Describir o funcionamento da 
publicidade e as súas técnicas distinguindo
publicidade educativa e publicidade 
consumista.

6º-CSB3.6.1-Valora con espírito crítico a función da publicidade e 
recoñece e explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando
exemplos concretos. [CSIEE CAA CSC]

6º CS g,h,b CS-B3.11-Educación financeira. O diñeiro. O 
aforro. Elaboración dun presuposto persoal.

CS-B3.7-Tomar conciencia do valor do 
diñeiro e dos seus usos mediante un 
consumo responsable e o sentido do 
aforro.

6º-CSB3.7.1-Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu 
presuposto a cada un deles [CSIEE CAA CMCT CSC]

6º-CSB3.7.2-Planifica os seus aforros para gastos futuros elaborando 
un pequeno presuposto persoal. [CSIEE CAA CMCT CSC]

6º-CSB3.7.3-Investiga sobre diferentes estratexias de compra, 
comparando prezos e recompilando información. [CSIEE CAA 
CMCT CSC]

6º CS h,b CS-B3.12-Empregabilidade e espírito 
emprendedor.

CS-B3.8-Comprender os beneficios que 
ofrece o espírito emprendedor.

6º-CSB3.8.1-Desenvolve a creatividade e valora a capacidade 
emprendedora dos membros dunha sociedade. [CSIEE CAA CSC]

6º CS h CS-B3.13-A empresa. Actividade e funcións. CS-B3.9-Explica as características 
esenciais dunha empresa, especificando as
diferentes actividades e formas de 
organización que poden desenvolver 
distinguindo entre os diferentes tipos de 
empresas.

6º-CSB3.9.1-Identifica diferentes tipos de empresa segundo o seu 
tamaño e o sector económico ao que pertencen ás actividades que 
desenvolven. [CSC CMCT]

6º-CSB3.9.2-Describe diversas formas de organización empresarial. 
[CCL CSC]

6º-CSB3.9.3-Define termos sinxelos relacionados co mundo da 
empresa e a economía, ilustrando as definicións con exemplos. [CCL 
CSC]

Bloque 4: As pegadas do tempo
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6º CS g,h,i,o,b CS-B4.1-As idades da historia: duración e 
datación dos feitos históricos significativos que 
as acoutan.
CS-B4.2-As fontes históricas e a súa 
clasificación. Realización dun traballo 
expositivo seleccionando e clasificando 
distintas fontes (artísticas, literarias, gráficas, 
estatísticas, cartográficas, orais, etc.)

CS-B4.1-Explicar as características de 
cada tempo histórico e certos 
acontecementos que determinaron 
cambios fundamentais no rumbo da 
historia.

6º-CSB4.1.1-Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de 
idade da historia e data as idades da historia, asociadas aos feitos que 
marcan os inicios e finais nomeando algunhas fontes da historia 
representativas de cada unha delas. [CSC CAA CCEC CCL CMCT]

6º CS g,h,i CS-B4.3-O tempo histórico e a súa medida.
CS-B4.4-Técnicas para localizar no tempo e no 
espazo feitos do pasado: os mapas históricos e 
as liñas do tempo. Realización dunha liña do 
tempo que recolla os acontecementos históricos
máis relevantes que marcan as idades da 
historia.

CS-B4.2-Utiliza as nocións básicas de 
sucesión, duración e simultaneidade para 
ordenar temporalmente algúns feitos 
históricos e outros feitos relevantes.

6º-CSB4.2.1-Usa diferentes técnicas para localizar no tempo e no 
espazo feitos do pasado, percibindo a duración, a simultaneidade e as 
relacións entre os acontecementos. [CSC CMCT CAA CCEC]

6º CS b,d,o,h CS-B4.5-As transformacións económicas, 
políticas, sociais e culturais do século XIX.
CS-B4.6-España na Idade Contemporánea I: o 
século XIX.
CS-B4.7-As transformacións económicas, 
políticas, sociais e culturais do século XX.
CS-B4.8-España na Idade Contemporánea II: o 
século XX. Mulleres e homes relevantes na 
historia de España e Galicia.
CS-B4.9-España na Unión Europea.
CS-B4.10-.O Mundo Actual. Realización de 
arquivos sobre temas de actualidade.

CS-B4.3-Identificar, localizar no tempo e 
no espazo e comprender os procesos e 
acontecementos históricos, políticos, 
sociais e culturais, máis relevantes da 
historia de España para adquirir unha 
perspectiva global da súa evolución

6º-CSB4.3.1-Sitúa nunha liña do tempo as etapas históricas máis 
importantes das distintas idades da historia en España. [CMCT CSC 
CCEC]

6º-CSB4.3.2-Identifica e localiza no tempo e no espazo os feitos 
fundamentais da historia de España describindo as principais 
características de cada unha delas. [CMCT CSC CCEC]

6º-CSB4.3.3-Explica aspectos relacionados coa forma de vida e 
organización social de España das distintas épocas históricas 
estudadas. [CSC CCEC CAA]

6º-CSB4.3.4-Describe en orde cronolóxica os principais movementos 
artísticos e culturais das distintas etapas da historia de España citando 
os seus representantes máis significativos. [CCEC CMCT CSC]

6º-CSB4.3.5-Explica os principais acontecementos que se produciron 
durante o s. XIX e XX e que determinan a nosa historia 
contemporánea. [CSC CCEC CAA]

6º-CSB4.3.6-Describe as características da sociedade española actual,
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e valora o seu carácter democrático e plural, así como a pertenza á 
Unión Europea. [CSC CCEC CAA]

6º CS b,d,h,o CS-B4.11-Noso patrimonio histórico e cultural.
CS-B4.12-Patrimonio da Humanidade. 
Elaboración dunha guía sobre os sitios e lugares
Patrimonio da Humanidade

CS-B4.4-Desenvolver a curiosidade por 
coñecer as formas da vida humana no 
pasado, valorando a importancia que teñen
os restos para o coñecemento e estudo da 
historia e como patrimonio cultural que 
hai que coidar e legar.

6º-CSB4.4.1-Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, 
histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón 
a súa conservación e mellora. [CSC CCEC CAA]

6º-CSB4.4.2-Respecta os restos históricos e os valora como un 
patrimonio que debemos legar e recoñece o valor que o patrimonio 
arqueolóxico monumental nos achega para o coñecemento do pasado. 
[CSC CCEC CAA]

6º CS d,h,o CS-B4.13-Museos, sitios e monumentos 
históricos como espazos de aprendizaxe e gozo.

CS-B4.5-Valorar a importancia dos 
museos, sitios e monumentos históricos 
como espazos onde se ensina e aprende, 
amosando unha actitude de respecto á súa 
contorna e á súa cultura, apreciando a 
herdanza cultural.

6º-CSB4.5.1-Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse 
cando visita un museo ou un edificio antigo. [CSC CCEC CAA]

6º-CSB4.5.2-Aprecia a herdanza cultural a escala local, nacional e 
europea como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e 
coidar. [CSC CCEC CAA]

Currículo de Valores Sociais e Cívicos en 6º
Nivel Área Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares  - [C.C]

Bloque 1: A identidade e a dignidade da persoa

6º VSC m,k VSC-B1.1-O autoconcepto. A autovaloración; 
os trazos de personalidade. A autoconciencia 
emocional. A respectabilidade e a dignidade 
persoal. O estilo persoal positivo.

VSC-B1.1-Construír o estilo persoal 
baseándose na respectabilidade e na 
dignidade persoal

6º-VSCB1.1.1-Explica o valor da respectabilidade e da dignidade 
persoal. [CSC CCL]

6º-VSCB1.1.2-Actúa de forma respectable e digna. [CSC CSIEE]

6º-VSCB1.1.3-Coñece e asume os rasgos característicos da súa 
personalidade, poñéndoos de manifesto asertivamente. [CAA CCL]
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6º VSC m,a VSC-B1.2-O autocontrol. A regulación dos 
sentimentos. As estratexias de reestruturación 
cognitiva. A resiliencia

VSC-B1.2-Estruturar un pensamento 
efectivo e independente empregando as 
emocións de forma positiva.

6º-VSCB1.2.1-Utiliza estratexias de reestruturación cognitiva. [CAA]

6º-VSCB1.2.2-Describe o valor da reestruturación cognitiva e a 
resiliencia [CCL CSIEE]

6º-VSCB1.2.3-Aplica o autocontrol á toma de decisións, á 
negociación e á resolución de conflitos. [CSC CSIEE]

6º-VSCB1.2.4-Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á 
vez que respecta os dos e das demais nas actividades cooperativas. 
[CSC CSIEE CCL]

6º VSC m,b VSC-B1.3-A responsabilidade. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e aos demais.
Valoración do erro como factor de aprendizaxe 
e mellora. A automotivación.

VSC-B1.3-Desenvolver o propio 
potencial, mantendo unha motivación 
intrínseca e esforzándose para o logro de 
éxitos individuais e compartidos.

6º-VSCB1.3.1-Traballa en equipo valorando o esforzo individual e 
colectivo e asumindo compromisos para a consecución de obxectivos.
[CSC CSIEE]

6º-VSCB1.3.2-Explica razóns para asumir as súas responsabilidades 
durante a colaboración. [CSC CCL  CSIEE]

6º-VSCB1.3.3-Xera confianza nos demais realizando unha 
autoavaliación responsable da execución das tarefas. [CSC CAA 
CSIEE]

6º VSC b,m VSC-B1.4-A autonomía persoal e a autoestima.
Seguridade en si mesmo e en si mesma, 
iniciativa, autonomía para a acción, confianza 
nas propias posibilidades. Tolerancia á 
frustración.

VSC-B1.4-Adquirir capacidades para 
tomar decisións de forma independente, 
manexando as dificultades para superar 
frustracións e sentimentos negativos ante 
os problemas.

6º-VSCB1.4.1-Propón alternativas á resolución de problemas sociais. 
[CSC CSIEE]

6º-VSCB1.4.2-Sabe facer fronte á incerteza, ao medo ou ao fracaso. 
[CSC CSIEE CAA]

6º VSC b,c VSC-B1.5-A toma de decisións persoais 
meditadas: técnicas e recursos. Causas e 
consecuencias das acción propias. O sentido do 
compromiso respecto a un mesmo e aos demais.

VSC-B1.5-Propoñerse desafíos e levalos a
cabo mediante unha toma de decisións 
persoal, meditada e responsable, 
desenvolvendo un bo sentido do 

6º-VSCB1.5.1-Emprega o pensamento consecuencial para tomar 
decisións éticas. [CSC CSIEE]

6º-VSCB1.5.2-Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible 
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compromiso respecto a un mesmo e aos 
demais.

solución antes de tomar unha decisión ética. [CSC CSIEE]

6º VSC a,c VSC-B1.6-A iniciativa. O emprendemento. A 
autoproposta de desafíos. A importancia da 
iniciativa privada na vida económica e social.
VSC-B1.7-Busca e elaboración de información 
por diversas fontes.

VSC-B1.6-Desenvolver a autonomía e a 
capacidade de emprendemento para 
conseguir logros persoais 
responsabilizándose do ben común.

6º-VSCB1.6.1-Realiza propostas creativas e utiliza as súas 
competencias para abordar proxectos sobre valores sociais [CSC 
CSIEE CCEC]

6º-VSCB1.6.2-Identifica, define problemas sociais e cívicos e 
implanta solucións potencialmente efectivas [CSC CAA CSIEE]

6º-VSCB1.6.3-Razoa a importancia da iniciativa privada na vida 
económica e social. [CSIEE]

Bloque 2: A comprensión e o respecto nas relacións interpersoais

6º VSC b,m,e VSC-B2.1-Estratexias da linguaxe oral como 
instrumento de comunicación: escoitar, 
preguntar e argumentar.

VSC-B2.1-Utilizar habilidades de escoita 
e o pensamento de perspectiva con 
empatía.

6º-VSCB2.1.1-Dialoga interpretando e dando sentido ao que oe. 
[CCL CSC]

6º-VSCB2.1.2-Realiza actividades cooperativas detectando os 
sentimentos e pensamentos que subxacen no que se está a dicir. [CCL
CSC CSIEE]

6º-VSCB2.1.3-Colabora en proxectos grupais escoitando activamente,
demostrando interese polas outras persoas e axudando a que sigan 
motivadas para expresarse. [CAA CSIEE CSC CCL]

6º VSC c.m.e VSC-B2.2-Os elementos da comunicación que 
favorecen o diálogo. Iniciación, mantemento e 
finalización de conversas. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos que 
facilitan e dificultan a comunicación.

VSC-B2.2-Iniciar, manter e finalizar 
conversas cunha maneira de falar 
adecuada aos interlocutores e ao contexto, 
tendo en conta os factores que inhiben a 
comunicación para superar barreiras e os 
que permiten lograr proximidade.

6º-VSCB2.2.1-Comparte sentimentos durante o diálogo. [CCL CSC 
CSIEE]

6º-VSCB2.2.2-Utiliza os elementos que contribúen ao diálogo. [CCL 
CSC]

6º VSC e,m VSC-B2.3-A aserción. Exposición e defensa 
das ideas propias con argumentos fundados e 

VSC-B2.3-Empregar a aserción 6º-VSCB2.3.1-Emprega a linguaxe positiva. [CCL CSC]
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razoables empregando estratexias de 
comunicación construtivas.

6º-VSCB2.3.2-Autoafírmase con respecto. [CCL CSC CSIEE]

6º VSC b,m VSC-B2.4-O diálogo. A busca do mellor 
argumento. A creación de pensamentos 
compartidos a través do diálogo. A inferencia e 
o sentido da expresión dos e das demais. A 
escoita activa e a axuda.

VSC-B2.4-Dialogar creando pensamentos 
compartidos con outras persoas para 
atopar o mellor argumento.

6º-VSCB2.4.1-Infire e dá o sentido adecuado á expresión dos e das 
demais. [CCL CSC]

6º-VSCB2.4.2-Utiliza correctamente as estratexias de escoita activa: 
clarificación, parafraseo, resumo, reestruturación, reflexo de 
sentimentos. [CCL CSC CSIEE]

6º VSC m,c,o VSC-B2.5-A intelixencia interpersoal. A 
empatía: atención, escoita activa, observación e 
análise de comportamentos. O altruísmo.

VSC-B2.5-Establecer relacións 
interpersoais positivas empregando 
habilidades sociais.

6º-VSCB2.5.1-Interacciona con empatía. [CSC CCL CSIEE]

6º-VSCB2.5.2-Sabe contribuír á cohesión dos grupos sociais aos que 
pertence. [CSC CSIEE]

6º VSC a,e,m VSC-B2.6-Os estereotipos. As consecuencias 
dos prexuízos. Desenvolvemento de actitudes 
de solidariedade ante problemas e necesidades 
das persoas máis desfavorecidas.
VSC-B2.7-Identificación, axuizamento crítico e
rexeitamento das situacións de marxinación, 
discriminación e inxustiza social.
VSC-B2.8-Creación de textos, empregando a 
linguaxe verbal e non verbal, para comunicar en
diferentes soportes as conclusións de 
investigacións realizadas sobre situacións do 
seu contorno.

VSC-B2.6-Analizar criticamente as 
consecuencias dos prexuízos sociais, 
reflexionando sobre os problemas que 
provocan e o seu efecto nas persoas que os
sofren

6º-VSCB2.6.1-Analiza os problemas que orixinan os prexuízos 
sociais. [CSC CSIEE]

6º-VSCB2.6.2-Expón razoadamente as consecuencias dos prexuízos 
sociais para as persoas do contorno social próximo. [CCL CSC 
CCEC]

6º-VSCB2.6.3-Detecta e axuíza criticamente prexuízos sociais 
detectados no seu contorno próximo expresando as conclusións en 
traballos creativos. [CCL CCEC CSC CD CAA]

Bloque 3: A convivencia e os valores sociais

6º VSC b,m VSC-B3.1-Aplicación dos valores cívicos en 
situacións de convivencia no contorno 
inmediato (familia, centro escolar, grupo, 
amizades, localidade). Desenvolvemento de 
actitudes de comprensión e solidariedade. 

VSC-B3.1-Resolver problemas en 
colaboración, poñendo de manifesto unha 
actitude aberta cara aos demais e 
compartindo puntos de vista e sentimentos

6º-VSCB3.1.1-Desenvolve proxectos e resolve problemas en 
colaboración [CSC CSIEE]

6º-VSCB3.1.2-Pon de manifesto unha actitude aberta cara aos demais 
compartindo puntos de vista e sentimentos durante a interacción 
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Valoración do diálogo para solucionar os 
conflitos de intereses en relación coas demais 
persoas.
VSC-B3.2-Responsabilidade no exercicio dos 
dereitos e dos deberes individuais nos grupos 
nos que se integra e participación nas tarefas e 
decisión.

social na aula. [CSC CSIEE]

6º VSC b VSC-B3.3-A interdependencia e a cooperación.
A interdependencia positiva e a participación 
equitativa. As condutas solidarias. A aceptación
incondicional do outro. A resolución de 
problemas en colaboración. Compensación de 
carencias dos e das demais. A disposición de 
apertura cara ao outro, o compartir puntos de 
vista e sentimentos.
VSC-B3.4-Estruturas e técnicas da aprendizaxe 
cooperativa.

VSC-B3.2-Traballar en equipo 
favorecendo a interdependencia positiva e 
amosando condutas solidarias.

6º-VSCB3.2.1-Amosa boa disposición a ofrecer e recibir axuda para a
aprendizaxe. [CAA CSIEE CSC]

6º-VSCB3.2.2-Recorre ás estratexias de axuda entre iguais. [CAA 
CSIEE CSC]

6º-VSCB3.2.3-Respecta as regras durante o traballo en equipo. [CSC]

6º-VSCB3.2.4-Emprega destrezas de interdependencia positiva. [CSC
CSIEE CAA]

6º VSC a VSC-B3.5-Valoración da necesidade de normas
compartidas que regulan a convivencia frutífera
no ámbito social. Elaboración de normas de 
convivencia da aula e do centro positivas, 
facilitadoras e asumidas polo grupo e pola 
comunidade.

VSC-B3.3-Implicarse na elaboración e no 
respecto das normas da comunidade 
educativa empregando o sistema de 
valores persoal que constrúe a partir dos 
valores universais.

6º-VSCB3.3.1-Explica o concepto de norma [CSC CCL]

6º-VSCB3.3.2-Infire a necesidade das normas da súa comunidade 
educativa [CAA CSC]

6º-VSCB3.3.3-Participa na elaboración das normas do colexio. [CCL 
CSC CSIEE]

6º-VSCB3.3.4-Respecta as normas do centro escolar. [CSC]

6º VSC c,m VSC-B3.6-A resolución de conflitos. A 
linguaxe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e posicionamentos 
persoais. As fases da mediación formal. A 
transformación do conflito en oportunidade.

VSC-B3.4-Participar activamente na vida 
cívica de forma pacífica e democrática 
transformando o conflito en oportunidade, 
coñecendo e empregando as fases da 
mediación e usando a linguaxe positiva na
comunicación de pensamentos, intencións 

6º-VSCB3.4.1-Resolve os conflitos de modo construtivo. [CSC 
CSIEE]

6º-VSCB3.4.2-Sigue as fases da mediación en situacións reais e 
simulacións. [CSC CSIEE]
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e posicionamentos persoais. 6º-VSCB3.4.3-Manexa a linguaxe positiva na comunicación de 
pensamentos, intencións e posicionamentos nas relacións 
interpersoais. [CCL CSC]

6º-VSCB3.4.4-Analiza as emocións, sentimentos, posibles 
pensamentos e puntos de vista das partes en conflito. [CSC CSIEE]

6º VSC d,m VSC-B3.7-O altruísmo.A responsabilidade 
social e a xustiza social. Identificación e análise
crítico das causas que provocan situación de 
marxinación, de discriminación e de inxustiza 
social. Protección e amparo das persoas máis 
desfavorecidas.

VSC-B3.5-Practicar o altruísmo no 
contorno próximo sensibilizando sobre o 
seu valor

6º-VSCB3.5.1-É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas 
realizando exposicións orais sobre o seu valor e cometidos. [CCL 
CSC CSIEE]

6º-VSCB3.5.2-Colabora en causas altruístas en colaboración coa 
comunidade educativa. [CSC CSIEE]

6º VSC a,m VSC-B3.8-Os dereitos e deberes. A 
Declaración Universal dos Dereitos Humanos: 
liberdade de expresión e opinión. A liberdade 
de pensamento, de conciencia e de relixión. A 
análise de feitos discriminatorios: maltrato. 
Exclusión de minorías étnicas, os campos de 
concentración, o holocausto. Os dereitos e 
deberes do alumnado.

VSC-B3.6-Crear un sistema de valores 
asumindo os dereitos e deberes do 
alumnado, realizando xuízos morais de 
situacións escolares e resolvendo dilemas 
morais con supostos prácticos.

6º-VSCB3.6.1-Realiza xuízos morais de situacións escolares. [CSC 
CSIEE]

6º-VSCB3.6.2-Xustifica as súas actuacións en base a valores persoais 
como a dignidade, a liberdade, a autoestima, a seguridade nun mesmo
e a capacidade de enfrontarse aos problemas. [CSC CSIEE]

6º VSC a,d,o VSC-B3.9-Conceptualización do dilema moral. 
Resolución de dilemas morais.

VSC-B3.7-Comprender o que é un dilema 
moral e resolver dilemas morais para 
detectar prexuízos relativos ás diferenzas 
culturais.

6º-VSCB3.7.1-Expresa o que é un dilema moral. [CSC CCL]

6º-VSCB3.7.2-Realiza xuízos morais. [CSC CSIEE]

6º-VSCB3.7.3-Analiza e resolve dilemas morais en situacións reais e 
simuladas. [CSC CSIEE]

6º-VSCB3.7.4-Resolve dilemas morais en relación a prexuízos 
relativos ás diferenzas culturais. [CSC CSIEE]

6º VSC a,d VSC-B3.10-Convivencia pacífica en sociedade VSC-B3.8-Comprender a declaración da 6º-VSCB3.8.1-Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia,
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e valores nos que se apoia: respecto, tolerancia, 
solidariedade, xustiza, compromiso, 
cooperación e cultura de paz. Identificación, 
recoñecemento e análise de hábitos que 
facilitan e dificultan a convivencia e o benestar 
dos grupos sociais.
VSC-B3.11-Formas de discriminación: 
racismo, xenofobia, desigualdade de 
oportunidades.
VSC-B3.12-Feitos discriminatorios: maltrato, 
exclusión de minorías étnicas, campos de 
concentración, o holocausto, segregación por 
enfermidade. Análise destes feitos.

igualdade de dereitos e a non 
discriminación por razón de nacemento, 
raza, sexo, relixión, opinión ou calquera 
outra condición ou circunstancia persoal 
ou social, aplicándoa á análise do 
contorno social.

desigualdade de oportunidades. [CSC CSIEE]

6º-VSCB3.8.2-Analiza feitos discriminatorios: maltrato, exclusión de 
minorías étnicas, reclusión en campos de concentración, o holocausto,
segregación por enfermidade [CSC CSIEE]

6º-VSCB3.8.3-Detecta prexuízos e analiza conflitos derivados do uso 
de estereotipos no contexto escolar. [CSC CSIEE]

6º VSC a,d VSC-B3.13-Dereitos e deberes. A Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos: liberdade de 
expresión e de opinión. A liberdade de 
pensamento, de conciencia e de relixión
VSC-B3.14-Sensibilidade e respecto polos 
costumes, valores morais e modos de vida 
distintos aos propios.

VSC-B3.9-Expresar a relevancia de 
preservar os dereitos de libre expresión e 
opinión, liberdade de pensamento, de 
conciencia e de relixión realizando 
traballos de análise e síntese.

6º-VSCB3.9.1-Valora e respecta a libre expresión. [CSC]

6º-VSCB3.9.2-Comprende, interpreta e acepta opinións diferentes ás 
propias. [CSC]

6º-VSCB3.9.3-Relaciona diferentes culturas e relixións coas formas 
de pensamento de persoas pertencentes a elas. [CSC CSIEE]

6º-VSCB3.9.4-Analiza, reflexiona e expresa conclusións sobre os 
dereitos de libre expresión e opinión, liberdade de pensamento, de 
conciencia e de relixión. [CSC CSIEE CCL]

6º VSC d,m VSC-B3.15-As diferenzas de sexo como un 
elemento enriquecedor. Análise das medidas 
que contribúen a un equilibrio de xénero e a 
unha auténtica igualdade de oportunidades. 
Identificación e rexeitamento de desigualdades 
entre mulleres e homes no mundo laboral e na 
vida cotiá.

VSC-B3.10-Participar activamente na vida
cívica valorando a igualdade de dereitos e 
corresponsabilidade de homes e mulleres.

6º-VSCB3.10.1-Axuíza criticamente actitudes de falta de respecto á 
igualdade de oportunidades de homes e mulleres. [CSC CSIEE]

6º VSC a VSC-B3.16-Os valores sociais e a democracia. 
Os principios de convivencia que establecen o 

VSC-B3.11-Respectar os valores 
socialmente recoñecidos, coñecendo e 

6º-VSCB3.11.1-Axuíza criticamente os valores implícitos en diversas 
situacións, de acordo cos que constitúen a vida en común nunha 
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Estatuto de autonomía de Galicia e a 
Constitución española. Dereitos e deberes. 
Características que debe posuír unha sociedade 
democrática.

apreciando os valores do Estatuto de 
autonomía e da Constitución española e os
dereitos e deberes do Estatuto de 
autonomía e da Constitución española. 
Coñecer as institucións, organizacións e 
servizos públicos que garanten os dereitos 
e deberes dos cidadáns e cidadás no seu 
contorno.

sociedade democrática. [CSC CSIEE]

6º-VSCB3.11.2-Razoa a contribución de diferentes institucións, 
organizacións e servizos públicos en relación á garantía dos dereitos e
deberes dos cidadáns e cidadás. [CSC CCL]

6º VSC a,o VSC-B3.17-Principios de convivencia que 
establecen o Estatuto de autonomía de Galicia e
a Constitución española.

VSC-B3.12-Crear un sistema de valores 
propios realizando xuízos morais baseados
nos dereitos e deberes básicos do Estatuto 
de autonomía e da Constitución española.

6º-VSCB3.12.1-Explica os dereitos e deberes básicos da Constitución
española. [CSC CCL]

6º-VSCB3.12.2-Realiza xuízos morais sinxelos fundamentados. [CSC
CSIEE]

6º-VSCB3.12.3-Participa no benestar do contorno próxima 
baseándose nos dereitos e deberes dos cidadáns e cidadás. [CSC 
CSIEE]

6º VSC a,e VSC-B3.18-Os servizos públicos e bens 
comúns. Defensa, identificación, aprecio, 
respecto e coidado dos bens comúns e dos 
servizos públicos: contribución da cidadanía a 
través dos impostos. A responsabilidade social. 
A xustiza social.

VSC-B3.13-Comprender a importancia da
contribución dos cidadáns e cidadás aos 
servizos públicos e aos bens comúns a 
través dos impostos realizando 
razoamentos críticos.

6º-VSCB3.13.1-Comprende, valora e expón por escrito o deber da 
contribución cidadá ao ben da sociedade [CSC CCL CSIEE]

6º-VSCB3.13.2-Explica a función dos impostos de proporcionar 
recursos sociais que melloran a calidade de vida dos cidadáns e 
cidadás. [CSC CCL]

6º-VSCB3.13.3-Realiza producións creativas sobre as consecuencias 
de non pagar impostos. [CSC CCEC CD CCL CSIEE]

6º VSC g,h,o VSC-B3.19-Fontes de enerxía renovables e non
renovables. Identificación das actitudes e 
estratexias individuais e colectivas de consumo 
enerxético responsable.
VSC-B3.20-Rutinas individuais para mellorar a
calidade de vida. Reflexión sobre as 
posibilidades de cambio.

VSC-B3.14-Valorar o uso responsable das
fontes de enerxía no planeta 
concienciándose do respecto ao contorno e
desenvolvendo a capacidade crítica cara 
aos acontecementos que o modifican.

6º-VSCB3.14.1-Toma conciencia da limitación dos recursos 
enerxéticos e explica as consecuencias do esgotamento das fontes de 
enerxía. [CSC CCL CSIEE]

6º-VSCB3.14.2-Investiga os efectos do abuso de determinadas fontes 
de enerxía. [CSC CAA]
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VSC-B3.21-Utilización das tecnoloxías da 
información e da comunicación para buscar e 
seleccionar e elaborar a información e presentar
conclusións
VSC-B3.22-. Realización e interpretación de 
gráficos sinxelos.

6º-VSCB3.14.3-Realiza traballos creativos sobre a necesidade do aire 
non contaminado para a saúde e a calidade de vida. [CCL CSC CAA 
CSIEE]

6º-VSCB3.14.4-Expón graficamente argumentos para rexeitar 
actividades humanas contaminantes. [CSC CD CMCT CCEC]

6º VSC k VSC-B3.23-Hábitos de prevención de 
enfermidades e accidentes no ámbito escolar e 
doméstico.
VSC-B3.24-Actitudes e estratexias de 
promoción de formas de vida saudable e de 
calidade
VSC-B3.25-Os primeiros auxilios

VSC-B3.15-Ser capaz de realizar 
primeiros auxilios e tomar medidas 
preventivas, valorando a importancia de 
previr accidentes domésticos.

6º-VSCB3.15.1-Razoa as repercusións de determinadas condutas de 
risco sobre a saúde e a calidade de vida. [CCL CAA CSIEE]

6º-VSCB3.15.2-Coñece as prácticas de primeiros auxilios. [CSC 
CSIEE]

6º VSC n VSC-B3.26-Condutas responsables no uso das 
TIC: autonomía, autocontrol, seguridade, 
sentido ético. Análise da realidade e dos 
contidos que se presentan no contorno dixital 
para desenvolver a capacidade crítica.

VSC-B3.16-Empregar as novas 
tecnoloxías desenvolvendo valores sociais 
e cívicos en contornos seguros.

6º-VSCB3.16.1-Realiza un uso ético das novas tecnoloxías. [CD 
CSC]

6º-VSCB3.16.2-Analiza e enxuíza criticamente os contidos do 
contorno dixital. [CCL CAA CSC]

6º VSC i VSC-B3.27-O consumo responsable. 
Identificación de actitudes e estratexias persoais
e colectivas de consumo responsable
VSC-B3.28-A publicidade e as súas técnicas. 
Influencia nos hábitos de consumo.
VSC-B3.29-Utilización das tecnoloxías da 
información e da comunicación para buscar e 
seleccionar e elaborar a información e presentar
conclusións.

VSC-B3.17-Analizar criticamente a 
influencia da publicidade sobre o consumo
empregando as novas tecnoloxías.

6º-VSCB3.17.1-Realiza análise de información dixital sobre as razóns
polas que as persoas senten a necesidade de consumir ao ver un 
anuncio publicitario. [CD CSC CSIEE]

6º-VSCB3.17.2-Reflexiona sobre a influenza da publicidade 
expresando as conclusións mediante traballos creativos. [CSC CCEC 
CD]

6º-VSCB3.17.3-Realiza exposicións axuizando criticamente hábitos 
de consumo innecesario. [CSC CCL CCEC CSIEE]

6º VSC n VSC-B3.30-Busca, selección, análise e 
elaboración de informacións en relación cos 

VSC-B3.18-Investigar sobre a prevención 
de accidentes de tráfico xerando 

6º-VSCB3.18.1-Desenvolve proxectos relacionados coas principais 
causas dos accidentes de tráfico, sobre os que se informa en diferentes
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accidentes de tráfico.
VSC-B3.31-Comunicación da información 
elaborada por diferentes medios
VSC-B3.32-Identificación de actitudes e 
estratexias individuais e colectivas de 
prevención de riscos viarios

iniciativas e alternativas persoais. medios de comunicación. [CSC CSIEE CAA]

6º-VSCB3.18.2-Reflexiona sobre o modo no que se poderían evitar 
accidentes de tráfico e expón as súas conclusións. [CSC CCL]

6º-VSCB3.18.3-Explica as principais medidas que se poderían tomar 
para previr accidentes de tráfico. [CSC CCL CSIEE]

    páxina 190



PROGRAMACIÓN ANUAL DO SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
CPI do Feal-  CURSO 2019 -2020

Os titores/ as : 

 6º A - María Espasandín Martínez

6º B - Javier Fontao Barro

6º C - Mª Matilde Alvariño Soto
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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Características do centro. 

 

O CPI Do Feal está situado en Narón, un concello de 39.000 habitantes colindante co municipio de Ferrol. O centro sitúase na parroquia de Narón e recibe 

alumnado das parroquias de Narón, O Val, San Xiao e Sedes, sendo eminentemente rural. O centro acolle alumnado de infantil, primaria e secundaria. 

 O centro alberga ademais das aulas de alumnado, zona de servizos administrativos, un comedor escolar, almacén, patio cuberto, pavillón  dúas aulas de música, 

unha para primaria e outra para secundaria. (Debido a situación actual provocada pola COVID-19, a aula de música será apenas utilizada, e no caso de usarse, farase 

tomando todas as medidas de recollidas no plan de continxencia do centro, para evitar o cruzamento de grupos burbulla). 

O nivel socioeconómico das familias dos alumnos é medio medio-baixo. A actividade céntrase fundamentalmente nos sectores industrial e de servizos. A lingua 

predominante destas familias é o castelán 

 

 

 

Características do alumnado. 

 
A educación primaria sitúase de cheo no estadio das operacións concretas. O proceso de socialización é gradual e, ao longo del, o alumnado adquire valores, 

normas e condutas que son precisas para comportarse en sociedade, fórmanse os vínculos afectivos e constrúense os conceptos de persoa, grupo e relacións sociais. 

 

É a etapa propicia para poñer as bases das actitudes e dos comportamentos de participación, democráticos, de respecto e de tolerancia cara ao resto das 

persoas, é dicir, para a asunción de valores. 

A escola debe favorecer en todos os nenos e nenas un desenvolvemento equilibrado, tanto afectivo como social e cognitivo, que os leven a ir acadando as 

competencias necesarias que lles permitan ter unha vida con calidade na sociedade actual. 
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O número de unidades por nivel en Educación Primaria, e as ratios son as seguintes: 

1º de Educación Primaria: Consta de dous grupos. 

1º A: Número de alumnado 21 

1ºB. Número de alumnado 20 

2º de Educación Primaria: Consta de dous grupos 

2ºA: Número de alumnado 16 

2ºB: Número de alumnado 18 

3º de Educación Primaria: Consta de dous grupos  

3ºA: Número de alumnado 23 

3ºB: Número de alumnado 25 

4º de Educación Primaria: Consta de dous grupos 

4ºA: Número de alumnado 23 

4ºB: Número de alumnado 24 

5º de Educación Primaria: Consta de tres grupos 

5ºA: Número de alumnado 25 

5ºB: Número de alumnado 25 

5ºC: Número de alumnado 24 
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6º de Educación Primaria: Consta de tres grupos 

6ºA: Número de alumnado 25 

6ºB: Número de alumnado 25 

6ºC: Número de alumnado 25 

 

 

Na Etapa de Educación Infantil a aprendizaxe está protagonizada polo seu carácter globalizado. A globalización é a capacidade que permite que cada suxeito 

estableza a súa propia rede de relacións intelectuais e conexións entre diferentes campos do saber. Os nenos e nenas a estas idades teñen unha visión global do mundo 

que se manifesta na súa forma de xogar e actuar. É importante ter en conta que a división en áreas que establece o currículo non ten máis valor que o puramente 

organizativo e que, polo tanto, un mesmo contido pode estar desenvolvendo obxectivos de áreas diferentes. Insístese así no carácter globalizador que debe rexer a 

intervención educativa na etapa de Educación Infantil, na que os eixos vertebradores da actividade educativa van ser fundamentalmente as rutinas e o xogo. 

 

O número de unidades por nivel en Educación Primaria, e as ratios son as seguintes: 

4º de Educación infantil: Número de alumnado 25 

5º de Educación infantil: Número de alumnado 25 

6º de Educación infantil: 6ºA con 19, e 6ºB con 10 
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2. ACTUACIÓNS PARA GARANTIR A EDUCACIÓN NOS ESCENARIOS DE 

SEMIPRESENCIALIDADE E NON PRESENCIALIDADE: 

 
A situación provocada pola COVID-19 obríganos a planificar unha atención educativa que contemple posibles escenarios de 

semipresencialidade e/ou non presencialidade. Debido ás medidas que as autoridades sanitarias consideren oportuno levar a cabo dependendo da 
evolución da pandemia, pódese producir que un ou varios alumnos estén en illamento ou corentena mentres o resto do grupo continúa de forma 
presencial, ou que a talidade do alumnado teña que continuar a súa formación de forma non presencial. 

Para elo, e en consoancia co Plan de Continxencia elaborado polo centro conforme ás directrices do Protocolo de Adaptación ao contexto da 
COVID-19, acórdanse as seguintes actuacións: 

 

- Durante o proceso educativo presencial no centro, o alumnado será instruído no manexo da aula virtual do centro, e o equipo 

COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou falla de equipamento para que a Consellería adopte 

as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

 
 

- A atención ao alumnado que deba continuar o proceso formativo de forma non presencial será levado a cabo baixo as seguintes 

directrices: 

 

a. Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, a través das canles de comunicación sinaladas no “Plan de 

Adaptación á situación Covid no curso 2021-2022” (páxina web do centro, aplicación “AbalarMobil”, teléfono do centro, servizo 

de videoconferencias “Falemos” tanto para coñecer a evolución do seu estado de saúde como para atender as demandas 

educativas do alumnado. 

 

b. Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continuidade no proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
c. Complementar as tarefas propostas a través da aula virtual coa utilización dos libros de texto e a proposta de tarefas para 

realizar nas libretas. 
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a. OBXECTIVOS DA ETAPA 
 

OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN PRIMARIA. 
(Artigo 3 DECRETO 105/2014, do 4 de setembro) 

 

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: 

 
a) 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 coma o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 
b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

 
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres 

e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

 
e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas. 

 
f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 

desenvolverse en situacións cotiás. 

 
g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a realización de operacións elementais de 

cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

 
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 

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

reciben e elaboran. 

 
j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 

medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude 

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo‐sexual. 

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

 
o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que 

realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 
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b. INTEGRACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE NOS ELEMENTOS DO CURRÍCULO 

 
 

En canto ao modelo competencial, o feito de traballar por competencias na aula supón unha reflexión e unha reconfiguración dos contidos desde un 

enfoque de aplicación que permita o adestramento destas. As competencias non se estudan, nin se ensinan, adéstranse. Para iso, xeraremos tarefas de 

aprendizaxe onde favorezamos nos alumnos e nas alumnas a aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

En cada unidade de programación figurará o desempeño competencial que poderemos adestrar e avaliar de xeito explícito, será concreto e 

obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descritores competenciais aplicable á área. 

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales como, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse desde todas as 

áreas posibilitando e fomentando que o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra parte, o desenvolvemento de valores presentes tamén en todas as áreas axudará a que os nosos alumnos e as nosas alumnas aprendan a 

desenvolverse desde uns determinados valores que constrúan unha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir. 

A diversidade de alumnos e alumnas cos seus estilos de aprendizaxe diferente levaranos a traballar desde as diferentes potencialidades con que 

contan, apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poderlles dar resposta ás súas necesidades. 

 
 
 

Na área de Música incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 
Referidas á competencia en Comunicación lingüística: 

1. Aprender un repertorio de cancións (orais e escritas) en lingua galega. 

2. Aprender vocabulario e expresións locais en galego. 

3. Utilizar a voz e o corpo como instrumentos de expresión e comunicación. 
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Referidas á Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

1. Traballar a preescritura musical (concepto de liña e espazo). 

2. Traballar visual e auditivamente e interpretar a proporción matemática nos musicogramas e a súa relación coa lonxitude da melodía. 

3. Traballar as figuras xeométricas nas fichas do alumno. 

4. Traballar as figuras xeométricas coas coreografías que acompañan ás cancións e danzas. 

 
 

Referidas á Competencia dixital: 

1. Presentar os aparatos e soportes de tecnoloxía dixital e analóxica de son: radiocasetes, CD, reprodutores mp3, mp4… 

2. Utilizar métodos audiovisuais para ver e escoitar sons, instrumentos... 

3. Empregar distintas fontes para a procura de información. 

4. Aplicar criterios éticos no uso das novas tecnoloxías. 

5. Empregar ferramentas dixitais para a construción do coñecemento. 

 

 
Referidas ás Competencias sociais e cívicas: 

1. Desenvolver habilidades de cooperación para conseguir un resultado grupal satisfactorio. 

2. Comprender a realidade da pluralidade social actual coa que convivimos e aprender a respectarnos. 

3. Ter respecto e actitude de escoita nas intervencións individuais dos compañeiros. 

4. Aceptar nas danzas e coreografías aos compañeiros/as sen discriminar a ninguén. 

5. Coñecer, valorar e gozar do contorno natural, social e cultural, fomentando a súa conservación. 

6. Participar nas actividades vocais, instrumentais e coreográficas de grupo con interese e sen inhibicións. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

10 

 

 

 

 

 

 

Referidas á Conciencia e expresións culturais: 

1. Percibir e comprender o mundo que os rodea cando escoitan sons da súa contorna, gozando da mesma e valorándoa. 

2. Ter curiosidade cara ás fontes sonoras dos instrumentos que manexan na escola e os que soan nas audicións de música culta. 

3. Valorar as cancións populares como expresión cultural dos pobos, enriquecendo a súa bagaxe cultural. 

4. Valorar as manifestacións culturais do folclore galego e doutras culturas. 

5. Representar sons mediante a expresión plástica. 

6. Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

7. Escoitar, diferenciar e valorar os sons do medio no que viven. 

8. Coñecer os instrumentos fixándose no material de corpo vibrante e na súa procedencia (árbores, canas, pel ou vexigas de animais, metais, …). 

9. Expresar sentimentos e emocións dos códigos artísticos. 

 
 

Referidas á competencia para Aprender a aprender: 

1. Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

2. Aprender a ter capacidade autocrítica, reflexionando sobre o esforzo e logros acadados por medio da autoavaliación. 

3. Ter iniciativa persoal na elaboración de fichas creativas; así como nos remates plásticos das follas. 

4. Ter curiosidade e interese individual na aprendizaxe de conceptos musicais e interdisciplinares. 

5. Aprender e practicar estratexias lingüísticas para realizar oralmente descricións dos sons que escoitan coa axuda dun apoio visual. 

6. Xerar estratexias para aprender en distintos contextos. 

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

8. Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
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Referidas ao Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

1. Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

2. Desenvolver a confianza en si mesmos mediante as dramatizacións con xestos grupais e as coreografías. 

3. Fomentar o espírito de superación nas actividades individuais, grazas ás gabanzas e ánimos do profesorado. 

4. Priorizar os obxectivos grupais sobre os intereses persoais. 

5. Superar as dificultades a través da constancia e do traballo diario. 

6. Coordinar as tarefas e tempos do grupo na realización de traballos. 

7. Transmitir entusiasmo para acadar obxectivos. 

8. Elaborar fichas individualmente para desenvolver hábitos de esforzo, traballo individual, iniciativa persoal, curiosidade e creatividade na aprendizaxe. 

9. Amosar iniciativa personal para promover ou iniciar novas accións. 
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4. CURRÍCULO DA ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 
 

Anexo II do Decreto 105/2014 

Disciplinas específicas 

Área de Educación Artística 

 

Á hora de abordar a Educación artística, que nesta etapa engloba a Educación musical e a Educación plástica, teremos en conta que as diferentes 

manifestacións artísticas teñen unha presenza constante no contorno e na vida das persoas formando parte de múltiples aspectos da súa socialización e da súa 

comunicación. 

A Educación artística é de especial importancia, xa que o tratamento da información visual e musical na vida cotiá xera e precisa capacidades de 

pensamento crítico. A educación artística posibilita o desenvolvemento da creatividade, da imaxinación, da autonomía, a percepción, a motricidade, a sensibilidade 

estética, a expresión persoal, a capacidade comunicativa e a socialización etc., e todas elas están relacionadas co obxectivo de axudar a filtrar os nosos encontros 

cos produtos visuais e musicais. 

 

Por outra banda, é de grande relevancia ensinar ao alumnado a interpretación e a análise crítica, para o facer consciente de que todas as formas de 

arte son expresión de ideas, sentimentos, crenzas e actitudes da persoa que, ademais de seren reveladoras da súa identidade, son un axente reconfigurador. 

Nesta etapa, a área artística sitúase nun lugar privilexiado para a transversalidade, para a conexión natural con outras áreas do currículo, colaborando 

nunha comprensión da realidade e nunha satisfacción maiores. Permite, ademais, achegarse á mirada das demais persoas, á diversidade de maneiras de 

experimentar o mundo, que se manifestaron e se manifestan nos produtos da cultura musical e visual. 

 

Xunto coa dimensión reflexiva darémoslle importancia tamén á produción de obras ou traballos por parte do alumnado, feito no que se centran algúns 

dos estándares deste currículo, xa que entendemos que o seu tratamento competencial só se pode desenvolver tendo como obxectivo que o alumnado sexa 

protagonista final dos produtos de aprendizaxe. 
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Xa que logo, para desenvolver este currículo tivemos en conta a total integración nel da aprendizaxe por competencias, de xeito que o profesorado 

poida utilizar este documento como guía e base da adquisición de competencias do seu alumnado, obxectivo primordial deste enfoque. 

 

Para isto, é imprescindible que o proceso de ensino e aprendizaxe parta dunha planificación rigorosa, elixindo métodos didácticos que se axusten ao 

nivel inicial do alumno ou da alumna e ás súas condicións socioculturais. Estes métodos deben partir da perspectiva do persoal docente como orientador, promotor 

e facilitador do desenvolvemento competencial no alumnado, enfocándose á realización de tarefas ou situacións-problema, propostas cun obxectivo concreto, que 

o alumno ou a alumna deben resolver. 

 

Así mesmo, deben ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, mediante prácticas de traballo 

individual e cooperativo. 

A aprendizaxe por competencias na que se basea o currículo require metodoloxías activas e contextualizadas, e proponse, por isto, introducir 

estratexias interactivas, proxectos colaborativos co uso das novas tecnoloxías e facendo fincapé na creación de produtos reais que teñan efecto na comunidade 

educativa. 

Faise necesaria unha implicación do profesorado na creación de materiais adecuados a estes modelos de aprendizaxe, así como un compromiso co 

desenvolvemento destas metodoloxías na aula, feito que leva consigo un importante nivel de coordinación de todos os membros da comunidade educativa -en 

particular as familias-, unha reflexión e a avaliación dos resultados, para definir melloras posteriores. 

 

Por último, para facilitar a concreción curricular tanto na área de Música como na de Educación plástica establécense tres bloques de contidos. Non 

obstante, deben entenderse como un conxunto e desenvolverse de forma global, tendo en conta as conexións internas tanto con respecto ao curso como ao longo 

da etapa. 
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Educación plástica 

 

 Bloque 1. Educación audiovisual. Está dedicado ao estudo da imaxe en todas as súas manifestacións, tanto visual como audiovisual. Neste bloque ten 

moita importancia a contribución que fan as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) ao mundo da imaxe. 

 Bloque 2. Expresión artística. Este bloque recolle a exploración dos elementos propios da linguaxe plástica e visual, así como o tratamento dos materiais. 

Abrangue tamén as posibilidades para expresar o sentido e o percibido con creacións artísticas propias, despois da planificación. 

 Bloque 3. Debuxo xeométrico. Atopamos aquí un desenvolvemento gráfico dos coñecementos adquiridos na área de matemáticas, no epígrafe de 

xeometría, polo que a competencia matemática e científico-tecnolóxica estará moi presente. 

 

Educación musical 
 

 Bloque 1. A escoita. Procúrase que o alumnado tome conciencia dos sons que do seu ámbito, así como das posibilidades sonoras dos materiais e dos 

obxectos do seu contexto. Faise fincapé na audición activa de manifestacións musicais de distintas orixes e no respecto no proceso da audición. 

 Bloque 2. A interpretación musical. O alumnado é protagonista absoluto neste bloque, cuxo obxectivo é a creación de produtos musicais de diferentes 

estilos, usando diversas técnicas compositivas e con finalidades distintas. Centrámonos tamén en que o alumnado valore o traballo colaborativo, o respecto 

cara ás demais persoas e a avaliación con intención de mellorar. 

 Bloque 3. A música, o movemento e a danza. Este derradeiro bloque está destinado ao desenvolvemento da expresividade e a creatividade do alumnado 

desde o coñecemento e a práctica da danza. Comézase pola coordinación motriz e a conciencia do desprazamento no espazo, e chégase finalmente ao 

nivel de creación e expresión de sentimentos co movemento. 



PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

15 

 

 

 

OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA O PRIMEIRO CURSO.  

 
 
 

1. Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferenciando entre son, silencio e ruído. 

2. Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa e as profesións) e do propio corpo. 

3. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade e timbre. 

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

5. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias da súa contorna. 

6. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas. 

7. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 

8. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 

9. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións: estrofa e refrán, e ostinato rítmico. 

10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly para distinguir a duración. 

11. Identificar os  instrumentos de pequena  percusión e a súa agrupación por familias: metal, madeira e parche. 

12. Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e non convencionais. 

13. Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais. 

14. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario. 

15. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

16. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces, corpo e instrumentos. 

17. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas. 

18. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe. 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 1ºPrimaria CCCL 

BLOQUE 1. ESCOITA 

j 

b 

B1.1. Calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade. 
 
B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons do contexto natural e 

social. 

 

B1.3. Representación corporal e gráfica de sons de diferentes 

características. 

 

B1.4. Utilización de xogos e aplicacións informáticas educativas sinxelas 

para a discriminación auditiva. Curiosidade por descubrir os sons do 

contexto e as súas características. 

 

B1.5. Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas e 

masculinas. 

 

B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns 

instrumentos musicais da aula e da música escoitada e interpretada no 

contexto do alumnado. 

B1.1. Explorar, escoitar e 

describir calidades e 

características de 

materiais, obxectos, sons 

e instrumentos presentes 

no contexto natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do corpo, 

dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da voz. 

CECC 

CAA 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas 

calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte, 

piano, agudo e grave. 

CCEC 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. CCEC 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva destas calidades. 

CCEC 

CD 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas e femininas. CCEC 

j 

a 

 
B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. 

 
B1.2. Manter unha 

actitude de respecto e de 

escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo 

dos sons e a escoita das audicións. 

CSC 
CCEC 

EMB1.2.2. Respecta as opinións dos seus compañeiros e das 

súas compañeiras, así como do profesorado. 

CSC 
CCEC 

j B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha selección de pezas 

musicais breves. 

 

B1.9. Identificación das principais profesións relacionados coa música e 

da actividade que se desenvolve nelas (dirección, instrumentista e 

público). 

B1.3. Coñecer obras 

curtas de distintos estilos 

e de diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 

EMB1.3.2. Coñece as figuras do/da director/ora de orquestra, 

instrumentista e público. 

CCEC 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 1ºPrimaria CCCL 

j 

e 

B1.10. Comunicación oral das impresións que causa a música escoitada. B1.4. Comunicar 

utilizando un vocabulario 

adecuado ás sensacións 

e ás impresións sentidas 

na audición. 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os 

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

suscitou. 

CCL 

CCEC 

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado ao 

seu nivel. 

CCL 

CCEC 

j 

e 

B1.11. Elementos da música: tempo e dinámica. 

 
B1.12. Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns elementos 

da música escoitada. 

 

B1.13. Forma musical: repetición e contraste. Identificación da repetición 

(AA) e o contraste (AB) en cancións e obras musicais. 

B1.5. Identificar e 

expresar a través de 

diferentes linguaxes 

algúns dos elementos 

dunha obra musical 

(timbre, velocidade, 

intensidade e carácter). 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos básicos 

da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, lento, 

forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama (liñas e 

espazos), clave de sol, branca e negra. 

CCEC 

CAA 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para representar 

elementos do son. 

CCEC 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para 

realizar actividades musicais. 

CD 

CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

j 

b 

B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os 

obxectos. 

 

B2.2. Construción de instrumentos musicais sinxelos con obxectos de 

uso cotián. 

B2.1. Coñecer e utilizar 

as posibilidades sonoras 

e musicais do corpo e 

doutros obxectos, 

manipulando materiais 

como fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. CCEC 

CMCCT 

CAA 

EMB2.1.2. Elabora pequenos instrumentos con materiais de 

reciclaxe. 

CSC 

CAA 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 1ºPrimaria CCCL 

j 

b 

B2.3. Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e 

coordinación. 

 

B2.4. Interpretación e memorización de ladaíñas e cancións ao unísono. 

B2.2. Exercitar as 

vocalizacións e as 

pronuncias interpretando 

un pequeno repertorio de 

cancións sinxelas e 

practicando a 

improvisación. 

EMB2.2.1. Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas. 

CCEC 

CSC 

EMB2.2.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas sobre 

algunha base dada. 

CCEC 

CAA 

EMB2.2.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. CAA 

EMB2.2.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

CCEC 
CCL 
CMCCT 

j 

b 

B2.5. Imitación de fórmulas rítmicas e melódicas. 

 
B2.6. Lectura e interpretación de partituras breves e sinxelas con grafías 

non convencionais, e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con 

notación tradicional. 

B2.7. Iniciación á notación musical e ás grafías non convencionais como 

medio de representación da música: pentagrama, clave de sol, 

colocación das notas no pentagrama, figuras brancas, negras e silencio 

de negra. 

 

B2.8. Utilización da percusión corporal e dos instrumentos de pequena 

percusión como recursos para o acompañamento de textos, cancións e 

danzas. 

 

B2.9. Selección e combinación de obstinatos rítmicos e efectos sonoros 

B2.3. Reproducir, crear e 

representar esquemas 

rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os 

instrumentos e patróns 

de movemento. 

EMB2.3.1. Acompaña cancións, danzas e textos con fórmulas 

rítmicas básicas. 

CCEC 

CMCCT 

EMB2.3.2. Xoga a pregunta-resposta con motivos melódicos e 

rítmicos. 

CAA 

CCEC 

CMCCT 

EMB2.3.3. Crea pequenos esquemas rítmicos con brancas, 

negras e silencio de negra. 

CCEC 

CAA 

CMCCT 

EMB2.3.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos sinxelos e 

efectos sonoros para o acompañamento de recitacións, 

cancións e pezas instrumentais, con identificación da súa 

CCEC 

CAA 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 1ºPrimaria CCCL 

 para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas instrumentais. 
 
B2.10. Selección de sons vocais, obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos breves e imaxes. 

 grafía.  

EMB2.3.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos breves 

e imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC 
CAA 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

j 

b 

a 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización funcional, 

movementos fundamentais de locomoción e deseños no espazo. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música. 

CCEC 

CSC 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e 

coas compañeiras, amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais persoas. 

CCEC 

CSC 

j B3.2. Práctica de xogos motores acompañados de secuencias sonoras, 

cancións e pezas musicais, e interpretación de danzas sinxelas. 

 

B3.3. Improvisación de movementos en resposta a diferentes estímulos 

sonoros. 

B3.2. Coñecer e valorar 

as posibilidades sonoras, 

de movemento e 

expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. CCEC 

EMB3.2.2. Coordinar extremidades superiores e inferiores nos 

desprazamentos coa música. 

CCEC 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións. 

CCEC 
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OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA O SEGUNDO CURSO.  

 
 
 

1. Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferenciando entre son, silencio e ruído. 

2. Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa e as profesións) e do propio corpo. 

3. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade e timbre. 

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

5. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias da súa contorna. 

6. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas. 

7. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 

8. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 

9. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións: estrofa e refrán, e ostinato rítmico. 

10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly para distinguir a duración. 

11. Identificar os  instrumentos de pequena  percusión e a súa agrupación por familias: metal, madeira e parche. 

12. Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e non convencionais. 

13. Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais. 

14. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario. 

15. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

16. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces, corpo e instrumentos. 

17. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas 

18. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe. 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 2º Primaria CCCL 

BLOQUE 1. ESCOITA 

j 

b 

B1.1. As calidades do son: timbre, duración, altura e intensidade. 

 
B1.2. Identificación de trazos distintivos de sons do contexto natural e social. 

 
B1.3. Representación corporal e gráfica de sons de diferentes características. 

 
B1.4. Utilización de xogos e aplicacións informáticas educativas sinxelas para a 

discriminación auditiva. 

 
Curiosidade por descubrir os sons do contexto e as súas características. 

 
B1.5. Audición de pezas vocais e identificación de voces femininas, masculinas e 

infantís. 

 
B1.6. Recoñecemento visual e auditivo, e denominación dalgúns instrumentos 

musicais da aula e da música escoitada e interpretada no contexto do alumnado. 

B1.1. Explorar, escoitar e describir 

calidades e características de 

materiais, obxectos, sons e 

instrumentos presentes no contexto 

natural. 

EMB1.1.1. Manipula e explora as calidades sonoras do 

corpo, dos instrumentos, dos obxectos, dos animais e da 

voz. 

CCEC 
CAA 

EMB1.1.2. Representa graficamente ou corporalmente estas 

calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, 

forte, piano, agudo e grave. 

CCEC 

EMB1.1.3. Recoñece e discrimina os sons do seu contexto. CCEC 

EMB1.1.4. Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a 

discriminación auditiva das calidades traballadas. 

CCEC 
CD 

EMB1.1.5. Identifica voces masculinas, femininas e infantís. CCEC 

j 

b 

B1.7. Audición de pezas vocais e instrumentais. B1.2. Manter unha actitude de 

respecto e de escoita activa. 

EMB1.2.1. Respecta os tempos de silencio para o bo estudo 

dos sons e a escoita das audicións. 

CSC 

j 

d 

o 

B1.8. Audición activa e recoñecemento dunha selección de pezas 

musicais breves, de culturas e de estilos diferentes. 

B1.9. Audición activa dalgunha peza do repertorio tradicional galego. 
 
B1.10. Identificación das principais profesións relacionados coa 

música e da actividade que desenvolven (composición, dirección, 

instrumentista e público). 

B1.3. Coñecer obras curtas de 

distintos estilos e de diferente autoría. 

EMB1.3.1. Coñece algunhas persoas compositoras e 

relaciónaas coas súas obras. 

CCEC 
CAA 

EMB1.3.2. Coñece as figuras de compositor/ora, director/ora 

de orquestra, instrumentista e público, así como as súas 

funcións, respectando e valorando os seus respectivos 

traballos. 

CSC 
CCEC 
CAA 

j B1.11. Comunicación oral das impresións que causa a música B1.4. Comunicar as sensacións e as 

impresións sentidas na audición, 

EMB1.4.1. Representa mediante diferentes técnicas os 

aspectos básicos dunha audición e os sentimentos que 

CCL 
CCEC 



PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

22 

 

 

 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 2º Primaria CCCL 

e escoitada. 

 
B1.12. Normas básicas de comportamento en concertos e outras 

representacións musicais. 

utilizando un vocabulario adecuado. suscitou.  

EMB1.4.2. Emprega vocabulario básico musical adaptado 

ao seu nivel. 

CCL 
CCEC 

EMB1.4.3. Coñece e respecta as normas de comportamento 

básicas en concertos e outras representacións musicais. 

CSC 

j B1.13. Elementos da música: tempo (adagio, andante e allegro), 

dinámica e carácter. 

 

B1.14. Distinción e representación corporal ou gráfica dalgúns 

elementos da música escoitada. 

 

B1.15. Forma musical: repetición e contraste. 

 
B1.16. Identificación da repetición (AA) e o contraste (AB) en 

cancións e obras musicais. 

 

B1.17. Pulso e acento. Compás binario. 

B1.5. Identificar e expresar a través 

de diferentes linguaxes algúns dos 

elementos dunha obra musical 

(timbre, velocidade, intensidade ou 

carácter). 

EMB1.5.1. Coñece, identifica e representa elementos 

básicos da linguaxe musical: pulsación, longo, curto, rápido, 

lento, forte, piano, son, silencio, agudo, grave, pentagrama 

(liñas e espazos), clave de sol, branca, negra e parella de 

corcheas. 

CCEC 
CAA 

EMB1.5.2. Utiliza notación non convencional para 

representar elementos do son. 

CCEC 

EMB1.5.3. Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para 

realizar actividades musicais. 

CD 
CCEC 

j B1.18. As familias de instrumentos: vento, corda e percusión. B1.6. Recoñecer e clasificar algún 

instrumento por familias 

instrumentais. 

EMB1.6.1. Recoñece e identifica algúns instrumentos, e 

clasifícaos por familias. 

CCEC 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

j B2.1. Exploración das posibilidades sonoras da voz, o corpo e os 

obxectos. 

 

B2.2. Construción de instrumentos musicais sinxelos con obxectos 

de uso cotián. 

B2.1. Coñecer e utilizar as 

posibilidades sonoras e musicais do 

corpo e doutros obxectos, 

manipulando distintos materiais como 

fonte de son. 

EMB2.1.1. Repite esquemas rítmicos escoitados. CMCCT 
CCEC 

EMB2.1.2. Crea pequenos instrumentos con materiais de 

reciclaxe. 

CSC 
CAA 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 2º Primaria CCCL 

j B2.3. Iniciación á frauta doce. O xilófono e o metalófono. B2.2. Coñecer e manexar a frauta 

doce e algún instrumento de aula. 

EMB2.2.1. Consegue tocar algún fragmento melódico ou 

rítmico, ou acompañamento sinxelo, coa frauta e dos 

instrumentos da aula. 

CCEC 
CAA 

j 

k 

B2.4. Práctica de xogos de relaxación, respiración, dicción e 

coordinación. 

 

B2.5. Imitación de fórmulas melódicas. 

 
B2.6. Interpretación e memorización de ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

B2.3. Exercitar as vocalizacións e as 

pronuncias interpretando un pequeno 

repertorio de cancións sinxelas e 

practicando a improvisación. 

EMB2.3.1. Interpreta individualmente ou en grupo un 

pequeno repertorio de cancións sinxelas. 

CCEC 
CSC 

EMB2.3.2. Realiza pequenas improvisacións melódicas 

sobre algunha base dada. 

CCEC 
CAA 

EMB2.3.3. Fai de xeito consciente o proceso da respiración. CAA 

EM2.3.4. Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao 

unísono. 

CCEC 
CAA 
CMCCT 

j 

b 

B2.7. Imitación de fórmulas rítmicas. 
 
B2.8. Lectura e interpretación de partituras sinxelas con grafías non 

convencionais e de esquemas rítmicos e melódicos elementais con 

notación tradicional 

 

B2.9. Notación musical e grafías non convencionais como medio de 

representación da música. Colocación dalgunha nota no 

pentagrama. 

 

B2.10. Utilización da percusión corporal e os instrumentos como 

recursos para o acompañamento de textos, cancións e danzas. 

B2.4. Reproducir, crear e representar 

esquemas rítmicos e melódicos coa 

voz, o corpo, os instrumentos e 

patróns de movemento. 

EMB2.4.1. Acompaña cancións, danzas e textos con 

fórmulas rítmicas básicas. 

CCEC 
CMCCT 

EMB2.4.2. Identifica a pregunta-resposta con motivos 

melódicos e rítmicos. 

CCEC 

EMB2.4.3. Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos 

con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave 

de sol. 

CCEC 
CAA 
CMCCT 

EMB2.4.4. Elixe e combina ostinatos rítmicos e efectos 

sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e 

CCEC 
CAA 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 2º Primaria CCCL 

 B2.11. Selección e combinación de ostinatos rítmicos e efectos 

sonoros para o acompañamento de recitacións, cancións e pezas 

instrumentais. 

 

B2.12. Selección de sons vocais, obxectos e instrumentos para a 

sonorización de situacións, relatos breves e imaxes. 

 

B2.13. Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos mediante o 

procedemento de pregunta-resposta. 

 pezas instrumentais, con identificación da súa grafía.  

EMB2.4.5. Elixe e combina sons vocais, obxectos e 

instrumentos para a sonorización de situacións, relatos 

breves e imaxes, con identificación da súa grafía. 

CCEC 
CAA 

BLOQUE 3. A MÚSICA O MOVEMENTO E A DANZA 

j 

b 

d 

B3.1. Práctica de técnicas básicas do movemento: mobilización 

funcional, movementos fundamentais de locomoción e deseños no 

espazo. 

B3.1. Realizar pequenas 

coreografías. 

EMB3.1.1. Realiza pequenas coreografías en grupo, 

adecuando o movemento corporal coa música. 

CCEC 
CSC 

EMB3.1.2. Interactúa adecuadamente cos compañeiros e 

coas compañeiras, amosando interese e respectando as 

normas e as intervencións das demais persoas. 

CSC 

j 

o 

B3.2. Práctica de xogos motores acompañados de secuencias 

sonoras, cancións e pezas musicais, e interpretación de danzas 

sinxelas. 

 

B3.3. Práctica dalgunha danza tradicional galega. 

 
B3.4. Improvisación de movementos en resposta a diferentes 

estímulos sonoros. 

B3.2. Coñecer e valorar as 

posibilidades sonoras, de movemento 

e expresivas do corpo. 

EMB3.2.1. Responde co seu corpo a estímulos sonoros. CCEC 

EMB3.2.2. Coordina extremidades superiores e inferiores 

nos desprazamentos coa música. 

CCEC 

EMB3.2.3. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para 

a expresión de sentimentos e emocións. 

CCEC 
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OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA O TERCEIRO CURSO.  

 

 
1. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias da nosa comunidade. 

2. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións e na descodificación do son que reproduce. 

3. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

5. Discriminar visual e auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa, as profesións, do propio corpo... 

6. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade e timbre. 

7. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións. 

8. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos de pequena percusión: metal, madeira e parche. 

9. Clasificar instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

10. Ler e interpretar partituras sinxelas con grafías convencionais e non convencionais. 

11. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario, ternario e cuaternario. 

12. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

13. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces, corpo e instrumentos. 

14. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas 

15. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe. 

16. Coñecer algúns nomes significativos de profesionais relacionados coa música e a actividade que desenvolven (compositor, director, músicos…). 

17. Coñecer a dixitación da frauta: escala de DO sen alteracións. 

18. Interpretar un repertorio básico de pezas para frauta, con e sen acompañamento. 
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Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe . 3º de Primaria CCCL 

BLOQUE 1. ESCOITA 

j 

d 

 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e vocais 

de diferentes estilos e culturas, adaptadas á idade do alumnado. 

 

B1.2. Asistencia a algunha representación musical. 

 
B1.3. Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas de 

procedencia dos compañeiros e das compañeiras. 

 

B1.4. Audición de obras musicais de distintas características e 

procedencias. 

 

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de 

comportamento durante a audición de música e na asistencia a 

representacións. 

B1.1. Utilizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades 

do son e coñecer exemplos de 

obras variadas da nosa e 

doutras culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o 

feito artístico musical. 

CCL 
CCEC 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

CCL 
CCEC 

EMB1.1.3. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en audicións e representacións musicais. 

CSC 

EMB1.1.4. Identifica manifestacións artísticas propias de 

Galicia. 

CAA 
CCEC 

j B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, duración, 

altura e timbre. 

 

B1.7. Acento e pulso. 

B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons 

do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto. 

CCEC 
CMCCT 

j B1.8. Elementos musicais. Tempo e matices: forte, piano e mezzoforte. 

 
B1.9. Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así coma 

das posibles agrupacións vocais e instrumentais (solista, dúo, trío e 

coro). 

B1.10. Compases binarios e ternarios. 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e 

describir os elementos que as 

compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue tipos de voces e instrumentos, e 

agrupacións instrumentais ou vocais. 

CCEC 
CAA 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

CCEC 
CAA 

j B1.11. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza musical. 

Formas musicais binarias e ternarias. 

B1.4. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical. 

EMB1.4.1. Establece unha relación entre o que escoita e 

represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

CCEC 
CAA 

EMB1.4.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e CCEC 
CAA 
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Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe . 3º de Primaria CCCL 

   presenta graficamente a súa estrutura.  

EMB1.4.3. Representa graficamente, con linguaxe 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada. 

CCEC 
CAA 
CCL 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

j 

b 

B2.1. Lectura e interpretación de pezas instrumentais e cancións 

sinxelas de maneira colectiva, con ou sen acompañamento, con distintos 

tipos de grafías. 

B2.2. Frauta doce: dixitación da escala de dó sen alteracións. 

 
B2.3. Iniciación aos instrumentos de placas Orff en acompañamentos de 

pezas sinxelas. 

 

B2.4. Rexistro da música creada na aula mediante gravacións para a 

súa escoita posterior e a súa valoración. 

 

B2.5. Dobre barra e DC. 

 
B2.6. Ditados rítmicos con grafías de negra, branca, redonda e corchea, 

e os seus silencios. 

 

B2.7. Ditados melódicos sinxelos. 

B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical. 

EMB2.1.1. Utiliza de xeito correcto a linguaxe musical 

traballada para a interpretación de obras. 

CCEC 
CAA 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías 

e ritmos sinxelos. 

CCEC 
CAA 
CMCCT 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas 

con distintos agrupamentos con e sen acompañamento. 

CCEC 
CSC 

EMB2.1.4. Toma conciencia dos erros cometidos e amosa 

interese por mellorar. 

CAA 

j 

b 

B2.8. Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre bases 

musicais dadas. 

 

B2.9. Creación guiada de pezas musicais sinxelas a partir de elementos 

dados. 

B2.2. Explorar estruturas 

musicais e seleccionar e 

combinar ideas musicais dentro 

de estruturas sinxelas entre 

varias dadas, co obxectivo de 

crear un produto musical propio 

individual ou grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos e/ou manexados. 

CAA 
CCEC 
CSIEE 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

CSC 
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Obx Contid
os 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe . 3º de 
Primaria 

CCCL 

j 

d 

B2.10. Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito. 
 
B2.11. Sonorización de imaxes ou representacións dramáticas 

usando materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos. 

B2.12. Construción dun instrumento. 

B2.3. Explorar e utilizar 

as posibilidades sonoras 

e expresivas de diversos 

materiais, instrumentos 

e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e 

dispositivos electrónicos para crear pezas musicais 

sinxelas e para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

CAA 
CD 
CCE
C 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a 

un existente. 

CCE
C 
CAA 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

j B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e 

de expresión corporal. 

 

B3.2. Creación de pequenas coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal e 

a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento 

para a expresión de sentimentos e emocións, e como forma 

de interacción social. 

CCE
C 
CAA 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC 
CAA 
CMCCT 

j 

d

 

o 

B3.3. Reprodución de xogos motores e secuencias de 

movementos fixados ou inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva. 

 

B3.4. Iniciación á interpretación de danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

B3.2. Interpretar un 

repertorio básico de danzas 

propias da cultura galega e 

doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa 

música cando interpreta danzas. 

CCE
C 
CSC 

EMB3.2.2. Identifica, reproduce e goza interpretando 

danzas tradicionais galegas e doutras culturas. 

CCE
C 
CSC 
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OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA O CUARTO CURSO.  

 

 
1. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias da nosa comunidade. 

2. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións e na descodificación do son que reproduce. 

3. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

5. Discriminar visual e auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa, as profesións, do propio corpo... 

6. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade e timbre. 

7. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións. 

8. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos de pequena percusión: metal, madeira e parche. 

9. Clasificar instrumentos por familias: vento, corda e percusión. 

10. Ler e interpretar partituras sinxelas con grafías convencionais e non convencionais. 

11. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario, ternario e cuaternario. 

12. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

13. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces, corpo e instrumentos. 

14. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas 

15. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe. 

16. Coñecer algúns nomes significativos de profesionais relacionados coa música e a actividade que desenvolven (compositor, director, músicos…). 

17. Coñecer a dixitación da frauta: escala de DO sen alteracións. 

18. Interpretar un repertorio básico de pezas para frauta, con e sen acompañamento. 



PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

30 

 

 

 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 4º Primaria CCCL 

BLOQUE 1. ESCOITA 

j 

d 

 

o 

B1.1. Audición activa dunha selección de pezas instrumentais e 

vocais de distintos estilos e culturas adaptadas á idade do 

alumnado. 

 

B1.2. Asistencia a representacións musicais e comentario 

posterior. 

 

B1.3. Interese polo repertorio tradicional de Galicia e das zonas 

de procedencia dos compañeiros e das compañeiras. 

B1.4. Audición e análise de obras musicais de distintas 

características e procedencias. 

 

B1.5. Actitude atenta e silenciosa, e respecto polas normas de 

comportamento durante a audición de música e na asistencia a 

representacións. 

B1.1. Utilizar a escoita musical para 

indagar nas posibilidades do son e 

coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa cultura e doutras 

culturas. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o 

feito artístico musical. 

CCL 

CCEC 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

CCL 

CCEC 

EMB1.1.3. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións musicais. 

CSC 

EMB1.1.4. Identifica e valora as manifestacións artísticas 

propias de Galicia. 

CCEC 

CAA 

j B1.6. Recoñecemento de calidades dos sons: intensidade, 

duración, altura e timbre. 

B1.7. Acento e pulso. 

B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos 

musicais e calidades dos sons do 

contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas 

manifestacións musicais e nos sons do contexto. 

CCL 

CCEC 

j B1.8. Elementos musicais: indicacións de tempo e matices 

(fortísimo, forte, piano e mezzoforte; dinámica e reguladores). 

 

B1.9. Identificación dos rexistros de voces graves e agudas, así 

como as posibles agrupacións vocais e instrumentais (dúo, trío, 

cuarteto, orquestra e banda). 

 

B1.10. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.3. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces e 

instrumentos, e agrupacións instrumentais ou vocais. 

CAA 

CCEC 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

CCL 

CCEC 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CCEC 

CMCCT 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 4º Primaria CCCL 

j 

d 

o 

B1.11. Instrumentos: clasificación tradicional (vento, vento- 

madeira, vento-metal, corda percutida, friccionada e punteada, e 

percusión determinada e indeterminada). 

 

B1.12. Instrumentos da orquestra: achegamento á súa 

colocación. 

 

B1.13. Instrumentos da cultura galega e doutras culturas. 

B1.4. Coñecer e identificar as 

principais familias dos instrumentos, 

amosando interese por coñecer 

instrumentos doutras culturas. 

EMB1.4.1. Identifica de xeito visual e auditivo os 

instrumentos. 

CAA 

CCEC 

EMB1.4.2. Clasifica os instrumentos por familias: vento, 

corda e percusión. 

CAA 

CCEC 

EMB1.4.3. Procura información, organízaa e preséntaa 

sobre a música e os instrumentos doutras culturas. 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

CD 

j 

i 

B1.14. Recoñecemento e identificación das partes dunha peza 

musical. Formas musicais binarias, ternarias e rondó. 

 

B1.15. Uso de aplicacións informáticas educativas sinxelas para a 

análise e a produción musical. 

B1.5. Utilizar recursos gráficos 

durante a audición dunha peza 

musical, así como rexistros e 

aplicacións informáticas para a 

análise e a produción musical. 

EMB1.5.1. Establece unha relación entre o que escoita e 

represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

CAA 

 
CCEC 

EMB1.5.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela e 

representa graficamente a súa estrutura. 

CAA 

CCEC 

EMB1.5.3. Representa graficamente, con linguaxe musical 

convencional ou non, os trazos característicos da música 

escoitada. 

CAA 

CCEC 

EMB1.5.4. Utiliza aplicacións informáticas para representar 

ou realizar tarefas de análise e produción musical. 

CCEC 

CD 

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

j 

b 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e cancións sinxelas ao 

unísono, de maneira colectiva, con ou sen acompañamento. 

Frauta doce: dixitación da escala de do sen alteracións. 

 
B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff en acompañamentos 

de pezas sinxelas. 

 

B2.3. Rexistro gravado da interpretación feita e posterior análise 

B2.1. Interpretar un repertorio 

básico de cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en 

grupo, mediante a voz ou 

instrumentos, utilizando a linguaxe 

musical, así como valorar o traballo 

feito, avaliar o resultado e propor 

accións de mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical para a 

interpretación de obras. 

CCEC 

CAA 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional 

melodías e ritmos sinxelos. 

CCEC 

CAA 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas 

con distintos agrupamentos, con e sen acompañamento. 

CCEC 

CAA 

CSC 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 4º Primaria CCCL 

 e comentario. 

 
B2.4. Coordinación e sincronización individual e colectiva na 

interpretación: simultaneidade, sucesión e alternancia. 

B2.5. Ditados rítmicos con figuras de negra, branca, redonda e 

corchea e os seus silencios en compases binarios e ternarios. 

 

B2.6. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

 EMB2.1.4. Analiza a interpretación e valora o resultado, 

amosando interese por mellorar. 

CAA 

CSC 

j 

b 

B2.7. Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sobre 

bases musicais dadas. 

 

B2.8. Creación de pequenas melodías e acompañamentos 

sinxelos de melodías dadas. 

B2.2. Explorar estruturas musicais e 

seleccionar e combinar ideas 

musicais dentro de estruturas 

sinxelas entre varias dadas, co 

obxectivo de crear un produto 

musical propio, individual ou grupal. 

EMB2.2.1. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos e manexados. 

CAA 

CCEC 

EMB2.2.2. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

CSC 

j 

d 

B2.9. Recreación musical e sonorización dun texto oral ou escrito. 

 
B2.10. Sonorización de imaxes, vídeos ou representacións 

dramáticas usando distintos materiais instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

 

B2.11. Invención e construción dun instrumento. 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais, dispositivos 

electrónicos e recursos informáticos para crear pezas 

musicais sinxelas para a sonorización de imaxes e 

representacións dramáticas. 

CD 

CAA 

CSIEE 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a 

un existente. 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

j B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento rítmico e de 

expresión corporal. 

 

B3.2. Creación de pequenas coreografías para obras musicais 

breves e de estrutura sinxela. 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que ofrecen 

a expresión corporal e a danza. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para 

a expresión de sentimentos e emocións e como forma de 

interacción social. 

CCEC 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que CCEC 
CAA 



PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

33 

 

 

 

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 4º Primaria CCCL 

   corresponden coa forma interna dunha obra musical de 

forma sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CMCCT 

j 

b 

o 

B3.3. Reprodución de xogos motores e secuencias de 

movementos fixados ou inventados, procurando unha progresiva 

coordinación individual e colectiva. 

 

B3.4. Interpretación de danzas tradicionais galegas e doutras 

culturas. 

B3.2. Interpretar un repertorio 

básico de danzas propias da cultura 

galega e doutras culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música 

cando interpreta danzas. 

CCEC 
CAA 

EMB3.2.2. Recoñece danzas de diferentes lugares e 

culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e 

cultural. 

CAA 
CCL 
CCEC 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais galegas e doutras culturas. 

CCEC 
CSC 
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OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA O QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 

1. Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferenciando entre son, silencio e ruído. 

2. Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa e as profesións) e do propio corpo. 

3. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade e timbre. 

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

5. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias da súa contorna. 

6. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas. 

7. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 

8. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 

9. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións: estrofa e refrán, e ostinato rítmico. 

10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly para distinguir a duración. 

11. Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por familias: metal, madeira e parche. 

12. Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e non convencionais. 

13. Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais. 

14. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario. 

15. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

16. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces, corpo e instrumentos. 

17. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas 

18. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe. 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 5º Primaria CCCL 

BLOQUE 1. ESCOITA 

j 

a 

B1.1. Audición activa dunha selección de pezas 

instrumentais e vocais de diferentes estilos e culturas 

adaptadas á idade do alumnado. 

 

B1.2. Asistencia a representacións musicais. 

B1.1. Escoitar obras de características ou 

estilos e compositores e compositoras 

diferentes, recoñecer as diferenzas e/ou as 

relacións existentes, e facer unha 

valoración posterior. 

EMB1.1.1. Expresa as súas apreciacións persoais sobre o feito 

artístico musical. 

CCL 
CCEC 

EMB1.1.2. Manifesta as sensacións, as impresións e os 

sentimentos que lle provoca a audición dunha peza musical. 

CCL 
CCEC 

EMB1.1.3. Respecta as opinións dos compañeiros e das 

compañeiras. 

CSC 

EMB1.1.4. Coñece, entende e respecta as normas de 

comportamento en audicións e representacións musicais. 

CSC 

j 

h 

B1.3. Recoñecemento de calidades dos sons: 

intensidade, duración, altura e timbre. 

 

B1.4. Acento e pulso. 

B1.2. Identificar e describir as 

características de elementos musicais e 

calidades dos sons do contexto. 

EMB1.2.1. Describe e dá información salientable sobre 

elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións 

musicais e nos sons do contexto. 

CCEC 
CCL 

j B1.5. Elementos musicais: indicacións de tempo e 

matices (fortísimo, forte, piano e mezzoforte; dinámica e 

reguladores). 

 

B1.6. Identificación dos rexistros de voces graves e 

agudas, así como as posibles agrupacións vocais e 

corais. 

 

B1.7. Compases de 2/4, 3/4 e 4/4. 

B1.3. Analizar a organización de obras 

musicais sinxelas ou fragmentos, e 

describir os elementos da linguaxe musical 

convencional que as compoñen. 

EMB1.3.1. Distingue e clasifica tipos de voces, e agrupacións 

vocais e corais. 

CCEC 
CAA 
CCL 

EMB1.3.2. Identifica e describe variacións e contrastes de 

velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais. 

CCEC 
CAA 
CCL 

EMB1.3.3. Identifica, clasifica e completa os compases 

traballados. 

CCEC 
CMCCT 

EMB1.3.4. Identifica e utiliza correctamente os elementos da 

linguaxe musical traballados. 

CCEC 

j B1.8. Elaboración dun proxecto de difusión da cultura B1.4. Procurar e seleccionar información EMB1.4.1. Procura e selecciona a información de xeito CAA 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 5º Primaria CCCL 

i musical. co fin de planificar e organizar visitas 

culturais e a asistencia a 

espectáculos, festas, accións na rúa, 

festivais e concertos, así como 

intercambiar esa información co fin de 

contribuír á formación e á satisfacción 

persoal e colectiva, e encher o tempo de 

lecer. 

autónomo e con sentido crítico. CD 
CSIEE 

EMB1.4.2. Planifica o traballo respectando as ideas e as 

contribucións das demais persoas. 

CAA 
CSIEE 
CSC 

EMB1.4.3. Expón a información de maneira clara, limpa e 

ordenada, en varios soportes. 

CIEE 
CCL 
CD 

j 

d 

B1.9. Instrumentos: clasificación técnica segundo a 

produción do son (aerófonos, cordófonos, 

membranófonos, idiófonos e electrófonos). 

 

B1.10. Agrupacións instrumentais (orquestra, banda, 

tuna etc.). 

 

B1.11. Instrumentos doutras culturas. 

B1.5. Coñecer e identificar as principais 

familias dos instrumentos, e identificar as 

principais características de instrumentos 

doutras culturas. 

EMB1.5.1. Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos. CCEC 
CAA 

EMB1.5.2. Clasifica os instrumentos atendendo á súa forma de 

producir o son (aerófonos, cordófonos, membranófonos, 

idiófonos e electrófonos). 

CCEC 
CAA 
CCL 

EMB1.5.3. Procura información, organízaa e preséntaa sobre a 

música e os instrumentos doutras culturas. 

CCEC 
CAA 

j B1.12. Recoñecemento e identificación das partes dunha 

peza musical. Formas musicais binarias, ternarias e 

rondó. 

 

B1.13. Melodías con cambios de compás. 

B1.6. Utilizar recursos gráficos durante a 

audición dunha peza musical. 

EMB1.6.1. Establece unha relación entre o que escoita e 

represéntao nun musicograma ou nunha partitura sinxela. 

CCEC 
CAA 

EMB1.6.2. Identifica as partes dunha peza musical sinxela, e 

representa graficamente a súa estrutura. 

CCEC 
CMCCT 
CAA 

EMB1.6.3. Representa graficamente, con linguaxe convencional 

ou non, os trazos característicos da música escoitada. 

CCEC 
CAA 

j 

d 

B1.14. Interese polo repertorio tradicional de Galicia e 

das zonas de procedencia dos compañeiros e das 

compañeiras. 

 

B1.15. Investigación de campo sobre a música do seu 

B1.7. Buscar, seleccionar e organizar 

informacións sobre manifestacións 

artísticas do patrimonio cultural propio e 

doutras culturas, de acontecementos, 

creadores e profesionais en relación coas 

EMB1.7.1. Identifica as manifestacións artísticas propias de 

Galicia. 

CCEC 

EMB1.7.2. Expón a información recollida de xeito ordenado, e CCL 
CD 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 5º Primaria CCCL 

 concello en relación coa maneira de vivir dos seus 

devanceiros e das súas devanceirtas. 

artes plásticas e a música. achega evidencias do traballo realizado.  

BLOQUE 2. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

j 

b 

B2.1. Reprodución de pezas instrumentais e cancións 

sinxelas ao unísono e canons, de maneira colectiva, con 

ou sen acompañamento. Frauta doce: dixitación da 

escala de dó sen alteracións. 

 

B2.2. Uso dos instrumentos de placas Orff e/ou 

percusión determinada ou indeterminada en 

acompañamentos de cancións e melodías relacionadas 

coa cultura galega e con outras culturas. 

 

B2.3. Gravación e rexistro da interpretación. 

 
B2.4. Ditados rítmicos con figuras de negra, branca, 

redonda e corchea, e os seus silencios en compases 

binarios, ternarios e cuaternarios. 

 

B2.5. Ditados melódico-rítmicos sinxelos. 

B2.1 Interpretar un repertorio básico de 

acompañamentos, cancións e pezas 

instrumentais, en solitario ou en grupo, 

mediante a voz ou instrumentos, utilizando 

a linguaxe musical, valorar o traballo feito, 

avaliar o resultado e propor accións de 

mellora. 

EMB2.1.1. Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a 

interpretación de obras. 

CCEC 
CAA 

EMB2.1.2. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e 

ritmos. 

CCEC 
CAA 

EMB2.1.3. Interpreta pezas vocais e instrumentais sinxelas con 

distintos agrupamentos, con e sen acompañamento 

CCEC 
CAA 

EMB2.1.4. Fai avaliación da interpretación amosando interese e 

esforzo por mellorar 

CAA 

j 

b 

B2.6. Creación de pequenas melodías e 

acompañamentos sinxelos de melodías dadas. 

B2.7. Proxecto: concerto ou musical. 

B2.2. Participar en producións musicais 

sinxelas de xeito desinhibido e pracenteiro, 

amosando confianza nas propias 

posibilidades e nas das demais persoas, 

mostrando actitudes de respecto e 

colaboración. 

EMB2.2.1. Crea e representa mediante grafías convencionais e 

non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, 

individualmente ou en grupos no contexto da aula. 

CCEC 
CAA 

EMB2.2.2. Crea unha peza musical sinxela a partir da 

selección, a combinación e a organización dunha serie de 

elementos dados previamente, coñecidos ou manexados. 

CCEC 
CAA 

EMB2.2.3. Amosa respecto e responsabilidade no traballo 

individual e colectivo. 

CSC 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 5º Primaria CCCL 

   EMB2.2.4. Realiza acompañamentos sinxelos de cancións e 

melodías relacionadas coa propia cultura. 

CCEC 
CAA 

j 

i 

B2.8. Recreación musical e sonorización dun texto oral 

ou escrito. 

B2.9. Sonorización de imaxes ou representacións 

dramáticas usando diversos materiais, instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

B2.10. Invención e construción dun instrumento. 

B2.11. Exploración da morfoloxía de diferentes 

instrumentos musicais amosando interese polo seu 

coidado. 

B2.3. Explorar e utilizar as posibilidades 

sonoras e expresivas de diferentes 

materiais, instrumentos e dispositivos 

electrónicos. 

EMB2.3.1. Emprega instrumentos materiais e dispositivos 

electrónicos e informáticos para crear acompañamentos. 

CCEC 
CD 
CAA 

EMB2.3.2. Constrúe algún instrumento orixinal ou similar a un 

existente. 

CCEC 
CAA 

BLOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

j 

b 

B3.1. Recoñecemento do corpo como instrumento 

rítmico e de expresión corporal. 

 

B3.2. Creación de pequenas coreografías para obras 

musicais breves e de estrutura sinxela. 

B3.1. Empregar as posibilidades 

expresivas do propio corpo en 

coordinación coas demais persoas, para 

realizar representacións musicais 

colectivas de xeito lúdico. 

EMB3.1.1. Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións, e como forma de 

interacción social. 

CCEC 
CSC 

EMB3.1.2. Inventa e reproduce pequenas coreografías que 

corresponden coa forma interna dunha obra musical de forma 

sinxela binaria, ternaria e rondó. 

CCEC 
CAA 
CMCCT 

j 

b 

o 

B3.3. Reprodución de xogos motores e secuencias de 

movementos fixados ou inventados, procurando unha 

progresiva coordinación individual e colectiva. 

 

B3.4. Interpretación de danzas tradicionais galegas e 

doutras culturas. 

B3.2. Interpretar un repertorio básico de 

danzas propias da cultura galega e doutras 

culturas. 

EMB3.2.1. Controla a postura e a coordinación coa música 

cando interpreta danzas. 

CCEC 
CMCCT 

EMB3.2.2. Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e 

culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e 

cultural. 

CCEC 
CSC 

EMB3.2.3. Reproduce e goza interpretando danzas tradicionais 

galegas e doutras culturas. 

CCEC 
CSC 

j B3.5. Proxecto: certame de danza. B3.3. Improvisar en grupo danzas e EMB3.3.1. Planifica a coreografía de acordo coa estrutura CSIEE 
CAA 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 5º Primaria CCCL 

b  movementos rítmicos sobre temas fixados 

con anterioridade ou con sons extraídos do 

contexto, expresando sentimentos e 

sensacións, e explicar con claridade as 

decisións tomadas ao longo do proceso de 

creación, as dificultades atopadas e as 

solucións adoptadas. 

musical dada. CMCCT 

EMB3.3.2. Colabora co grupo en coordinación e con respecto 

cara ás demais persoas. 

CSC 

EMB3.3.3. Expón as valoracións e as informacións recollidas ao 

longo do proceso de creación. 

CCL 

EMB3.3.4. Amosa interese por mellorar o produto final, e fai 

unha avaliación crítica do resultado. 

CAA 
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OBXECTIVOS DA ÁREA DE MÚSICA PARA O SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.  

 

 

 
1. Discriminar auditivamente os sons da súa contorna máis próxima diferenciando entre son, silencio e ruído. 

2. Discriminar auditivamente os sons da contorna (a rúa, o bosque, a granxa, a casa e as profesións) e do propio corpo. 

3. Recoñecer e discriminar auditivamente as calidades do son: duración, altura, intensidade e timbre. 

4. Valorar a importancia do silencio como parte da música. 

5. Memorizar e interpretar un repertorio básico de cancións e pezas instrumentais propias da súa contorna. 

6. Exercitar mellor o oído a partir da audición activa de obras musicais descritivas. 

7. Utilizar os recursos expresivos da voz na interpretación de cancións. 

8. Recoñecer a importancia do coidado da voz e da respiración no canto. 

9. Identificar diferentes formas musicais e utilizalas no acompañamento de cancións: estrofa e refrán, e ostinato rítmico. 

10. Interpretar sons con percusión corporal empregando a técnica de Kodaly para distinguir a duración. 

11. Identificar os instrumentos de pequena percusión e a súa agrupación por familias: metal, madeira e parche. 

12. Coñecer e decodificar as grafías convencionais (negra, corchea, silencio de negra) e non convencionais. 

13. Ler partituras sinxelas con grafías non convencionais. 

14. Vivenciar o ritmo e o pulso da música a través do compás binario. 

15. Utilizar o corpo como medio de expresión musical a través da danza. 

16. Coñecer as posibilidades sonoras e musicais das diferentes fontes de son: voces, corpo e instrumentos. 

17. Recoñecer visual e auditivamente os instrumentos da orquestra e os seus protagonistas 

18. Fabricar instrumentos musicais con materiais de reciclaxe. 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 6º de Primaria CCCL 

LOQUE 1. ESCOITA 

 B1.1. Audición de música contemporánea, e investigación e 

valoración das posibilidades do son. 

 

B1.2. Identificación e apreciación das calidades dos sons do 

contexto. 

B1.1. Utilizar a escoita musical 

para indagar nas posibilidades do 

son, de maneira que sirvan como 

marco de referencia para 

creacións propias. 

EMB1.1.1. Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons 

do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso. 

CCEC 
CCL 
CAA 

 B1.3. Identificación e apreciación de formas musicais sinxelas. 
 
B1.4. Identificación a través da escoita de tipos de voces (soprano, 

contralto, tenor e baixo), instrumentos, variacións e contrastes de 

velocidade. 

 

B1.5. Valoración e interese pola música de diferentes épocas e 

culturas, nomeadamente a galega. 

B1.2. Analizar a organización de 

obras musicais sinxelas e describir 

os elementos que as compoñen. 

EMB1.2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variacións e 

contrastes de velocidade e intensidade, tras a escoita de obras 

musicais, con capacidade para emitir unha valoración destas. 

CCEC 
CAA 
CCL 

EMB1.2.2. Interésase por descubrir obras musicais de diferentes 

características, e utilízaas como marco de referencia para as 

creacións propias. 

CSIEE 
CAA 
CCEC 

 B1.6. Audición activa e comentada de música variada da nosa 

cultura e doutras culturas. 

 

B1.7. Actitude atenta, silenciosa e respectuosa durante a audición 

de música e/ou na asistencia a representacións musicais. 

B1.8. Indagación sobre as normas que regulan a propiedade 

intelectual. Valoración e presentación dos resultados. 

B1.3. Coñecer exemplos de obras 

variadas da nosa e doutras 

culturas, para valorar o patrimonio 

musical, valorando a importancia 

do seu mantemento e da súa 

difusión, e do respecto co que 

deben afrontar as audicións e as 

representacións. 

EMB1.3.1. Coñece, entende e cumpre as normas de 

comportamento en audicións e representacións musicais. 

CSC 
CCEC 

EMB1.3.2. Comprende, acepta e respecta o contido das normas 

que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a 

copia de obras musicais. 

CSC 
CCEC 

LOQUE 2. INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

 B2.1. Exploración das posibilidades sonoras e expresivas da voz. B2.1. Entender a voz como 

instrumento e recurso expresivo, 

partindo da canción e das súas 

EMB2.1.1. Recoñece e describe as calidades da voz a través de 

audicións diversas, e recréaas. 

CCEC 
CAA 
CCL 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 6º de Primaria CCCL 

  posibilidades para interpretar, 

crear e improvisar. 

  

 
 
 
 

/a 

B2.2. Interpretación de pezas con instrumentos de aula e/ou frauta 

doce. 

 

B2.3. Interpretación, memorización e improvisación guiada de 

cancións a unha ou varias voces, desenvolvendo progresivamente 

a dicción, a afinación e a técnica vocal. Canon. 

 

B2.4. Recoñecemento de tipos de instrumentos acústicos e 

electrónicos, agrupacións instrumentais e vocais, e rexistros da 

voz. 

 

B2.5. Utilización das grafías convencionais na lectura, na escritura 

e na interpretación de cancións e de pezas instrumentais sinxelas. 

 

B2.6. Gravación e rexistro das interpretacións para unha valoración 

e unha análise posteriores. 

 

B2.7. Interese pola mellora do proceso de interpretación e do 

resultado final. 

 

B2.8. Traballo cooperativo, asumindo as responsabilidades que lle 

correspondan e respectando as achegas das demais persoas do 

grupo. 

B2.2. Interpretar composicións 

sinxelas que conteñan 

procedementos musicais de 

repetición, variación e contraste, 

en solitario ou en grupo, mediante 

a voz ou instrumentos, utilizando a 

linguaxe musical, asumindo a 

responsabilidade na interpretación 

en grupo e respectando tanto as 

achegas das demais persoas 

como a persoa que asuma a 

dirección. 

EMB2.2.1. Recoñece e clasifica instrumentos acústicos e 

electrónicos, diferentes rexistros da voz, e agrupacións vocais e 

instrumentais. 

CCEC 
CAA 

EMB2.2.2. Utiliza a linguaxe musical para a interpretación de 

obras. 

CCEC 

EMB2.2.3. Traduce á linguaxe musical convencional melodías e 

ritmos sinxelos. 

CCEC 

EMB2.2.4. Interpreta pezas vocais e instrumentais de diferentes 

épocas, estilos e culturas para distintos agrupamentos, con e sen 

acompañamento 

CAA 
CCEC 

EMB2.2.5. Coñece e interpreta cancións de distintos lugares, 

épocas e estilos, e valora a súa achega ao enriquecemento 

persoal, social e cultural. 

CAA 
CCEC 

EMB2.2.6. Amosa respecto polo traballo das demais persoas e 

responsabilidade no traballo individual e colectivo. 

CSC 

EMB2.2.7. Analiza as interpretacións feitas, recoñece erros e 

amosa interese por traballar para corrixilos. 

CAA 

 B2.9. Creación de mensaxes musicais con contido expresivo, 

combinando elementos sonoros e corporais diversos. 

 

B2.10. Utilización dos medios de comunicación e de internet para a 

B2.3. Explorar e utilizar as 

posibilidades sonoras e expresivas 

de diferentes materiais, 

EMB2.3.1. Procura información bibliográfica, en medios de 

comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, 

intérpretes e eventos musicais. 

CCEC 
CAA 
CD 



PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

43 

 

 

 

Obx. Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 6º de 
Primaria 

CCCL 

 procura de información, en soporte impreso e dixital, sobre 

instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais 

de interese. 

 

B2.11. Exploración das posibilidades sonoras e expresivas dos 

medios audiovisuais e tecnolóxicos para comunicar. Creación 

de cuñas radiofónicas e videoanuncios. 

 

B2.12. Utilización dos medios audiovisuais e dos recursos 

informáticos para a sonorización de imaxes, contos, poemas e 

refráns, dobraxe de películas etc., e para a creación de producións 

propias. 

instrumentos e 

dispositivos electrónicos. 

EMB2.3.2. Presenta e expón a información de xeito 

claro, ordenado e limpo en varios soportes. 

CAA 
CD 
CCL 

EMB2.3.3. Utiliza os medios audiovisuais e recursos 

informáticos para crear pezas musicais e para a sonorización de 

imaxes e representacións dramáticas. 

CD 
CCEC 

LOQUE 3. MÚSICA, MOVEMENTO E DANZA 

 
 

 
/d 

B3.1. Identificación do corpo como instrumento. Indagación e 

valoración sobre as posibilidades expresivas e comunicativas 

do corpo en distintas representacións artísticas ou situacións 

cotiás. 

 

B3.2. Valoración e recoñecemento das danzas e a súa 

contribución ao noso patrimonio artístico e cultural. 

 

B3.3. Interpretación de danzas coidando a coordinación individual 

e colectiva. 

 

B3.4. Invención de coreografías sinxelas para cancións e 

pezas musicais de diferentes estilos. 

 

B3.5. Gravación e rexistro das danzas interpretadas. Análise 

de valoración do produto. 

B3.1. Adquirir capacidades 

expresivas e creativas que 

ofrecen a expresión corporal e a 

danza, valorar a súa achega ao 

patrimonio, e gozar coa súa 

interpretación como unha forma 

de interacción social. 

EMB3.1.1. Identifica o corpo como instrumento para a 

expresión de sentimentos e emocións, e como forma de 

interacción social. 

CAA 
CCEC 

EMB3.1.2. Controla a postura e a coordinación coa música 

cando interpreta danzas. 

CCEC 

EMB3.1.3. Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e 

valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural. 

CCEC 

EMB3.1.4. Reproduce e goza interpretando danzas 

tradicionais españolas, e entende a importancia da súa 

continuidade e o traslado ás xeracións futuras. 

CSC 
CCEC 

EMB3.1.5. Inventa coreografías de grupo que corresponden 

coa forma interna dunha obra musical e supón unha orde 

espacial e temporal. 

CAA 
CCEC 
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Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe – 6º de Primaria CCCL 

   EMB3.1.6. Analiza as danzas realizadas, recoñece os erros e 

amosa interese por mellorar o produto. 

CAA 

EMB3.1.7. Respecta o traballo en grupo e participa nel de xeito 

pracenteiro, amosando confianza nas propias posibilidades e nas 

das demais persoas. 

CAA 
CSC 

EMB3.1.8. Amosa respecto polas demais persoas e colaboración 

con elas. 

CSC 
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5. ENSINANZAS TRANSVERSAIS 

 
 

Reflexamos nesta programación a referencia lexislativa aos elementos transversais que han de estar incluídos no proceso de ensino aprendizaxe. 

 
 

Artigo 11. Elementos transversais. 

1. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas. 

 

2. A consellería competente en materia educativa fomentará a calidade, equidade e inclusión educativa das persoas con discapacidade, a igualdade de 

oportunidades e non-discriminación por razón de discapacidade, medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas, adaptacións curriculares, accesibilidade 

universal, deseño para todas as persoas, atención á diversidade e todas aquelas medidas que sexan necesarias para conseguir que o alumnado con discapacidade poida 

acceder a unha educación de calidade en igualdade de oportunidades. 

 

3. Así mesmo, a consellería competente en materia educativa promoverá o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e 

mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como 

dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia 

terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración polas vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de 

violencia. 

 

A programación docente debe comprender, en todo, caso a prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia, incluído o estudo dos conflitos armados e guerras civís como feitos históricos. 

 

Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da 

identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

Os currículos de educación primaria incorporan elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de 

explotación e abuso sexual, as situacións de risco derivadas da utilización das tecnoloxías da información e da comunicación, así como a protección ante urxencias e 

catástrofes. 

 



PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

46 

 

 

 

 

 

 

 

4. Os currículo de educación primaria incorporan elementos curriculares orientados ao desenvolvemento e afianzamento do espírito emprendedor. A 

consellería con competencias en materia de educación fomentará as medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 

emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido 

crítico. 
 

5. No ámbito da educación e da seguridade viaria incorpóranse elementos curriculares e promóvense accións para a mellora da convivencia e a prevención 

dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón ou peoa, persoa viaxeira e persoa 

condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con 

actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas. 

 

Na materia de música traballaranse dende a letra das cancións, as danzas do mundo e a xente que as practican, incidindo as características e dificultades que 

poidan existir nese país, falando sobre os instrumentos do mundo e a súas técnicas de constrición, colaborando e cooperando nas producións grupais, ben sexan 

instrumentais ou de movemento e fomentando a creatividade en todas as producións.  
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6. AVALIACIÓN. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS. MÍNIMOS ESIXIBLES. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
 Capítulo II. Avaliación e promoción. 

 
Artigo 12. Avaliación. 

1. Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das disciplinas 

troncais, específicas e de libre configuración autonómica serán os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables que figuran nos anexos I, II e III deste 

decreto. 

 

2. A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 
 

3. Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das avaliacións, incluída a avaliación de terceiro curso e a avaliación 

final de etapa, se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

4. No contexto do proceso de avaliación continua, cando o progreso dun alumno ou dunha alumna non sexa o axeitado estableceranse medidas de reforzo 

educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das 

competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

 

5. Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente, para o que 

establecerán indicadores de logro nas programacións docentes. 

 

6. Co fin de garantir o dereito dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa valorado conforme criterios de plena obxectividade, os centros docentes 

adoptarán as medidas precisas para facer públicos e comunicar ás familias os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe avaliables, as estratexias e 

instrumentos de avaliación, así como os criterios de promoción. 

 
Artigo 13. Promoción. 

1. O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos que correspondan ao curso realizado ou 

os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan 

específico de reforzo ou recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes de acordo co que estableza a consellería competente en materia educativa. 

 

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

dificultades de aprendizaxe do alumnado. 
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2. O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando especialmente en consideración a información e o 

criterio do profesorado titor. 

 

Artigo 14. Documentos oficiais de avaliación. 

1. Os documentos oficiais de avaliación son o expediente académico, as actas de avaliación, os documentos de avaliación final de etapa e de terceiro curso 

de educación primaria, o informe indicativo do nivel obtido na avaliación final de etapa, o historial académico e, no seu caso, o informe persoal por traslado. 

 

Os documentos oficiais de avaliación serán visados pola dirección do centro e levarán as sinaturas autógrafas das persoas que corresponda en cada caso. 

Ao carón constarán o nome e os apelidos de quen asina, así como a referencia ao cargo ou á atribución docente. 

 
O historial académico e, de ser o caso, o informe persoal por traslado, considéranse documentos básicos para garantir a mobilidade do alumnado por todo o 

territorio nacional. 

 

2. Os resultados da avaliación expresaranse nos termos de Insuficiente (IN) para as cualificacións negativas, Suficiente (SU), Ben (BE), Notable (NT) ou 

Sobresaliente (SB) para as cualificacións positivas. A estes termos achegaráselles unha cualificación numérica, sen empregar decimais, nunha escala de un a dez, coas 

seguintes correspondencias: 

 
Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4. 

Suficiente: 5. 

Ben: 6. 

Notable: 7 ou 8. 

Sobresaliente: 9 ou 10. 

 
 
 

A avaliación debe entenderse como un proceso continuo e global. Deste xeito, ao longo de cada curso levarase a cabo unha avaliación inicial (co fin de partir 

dos coñecementos previos dos alumnos), unha avaliación continua (durante todo o curso co fin de ir coñecendo a asimilación dos contidos traballados) e unha avaliación 

final (co fin de averiguar si acadaron ou non as metas propostas). 
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Para levar a cabo a avaliación utilizaremos os seguintes procedementos e instrumentos: 

 
 Avaliación inicial, proba que permite valorar de que nivel de coñecementos e destrezas parte o alumno ao inicio do curso. 

 Observación directa da corrección do traballo diario de cada alumno/a. 

 Realización de interpretacións colectivas e individuais. 

 Audicións activas. 

 Realización de tarefas que inclúan o desenvolvemento do aprendido. 

 Avaliación a través de rúbricas propostas para as diferentes actividades de aprendizaxe realizadas en grupo: grao de participación, desenvolvemento do traballo 

establecido, creatividade e interrelación cos compañeiros. Anexo de rúbrica para traballos en grupo. 

 Valoración das actitudes e da participación en cada unha das sesións de aprendizaxe ao longo do curso. 

 Probas configuradas como síntese dos contidos máis significativos traballados no proceso de ensino aprendizaxe. 

 

 
Establecemos de seguido os criterios de avaliación en función de cada competencia. 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 
• Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no ámbito natural e as repercusións para a vida futura. 

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

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

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

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

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

• Comprender o sentido dos textos escritos. 

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

• Gozar coa lectura. 

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

• Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlocutor... 

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

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

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

 
 

Competencia dixital 

 
• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Comprender as mensaxes elaboradas en códigos diversos. 

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

• Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 
 

Conciencia e expresións culturais 

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

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

• Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos. 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e no cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 



PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

51 

 

 

 
 
 
 
 

Competencias sociais e cívicas 

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

• Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a resolución de conflitos. 

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

• Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

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

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

• Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 
• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas. 

• Ser constante no traballo superando as dificultades. 

• Xestionar o traballo do grupo coordinando tarefas e tempos. 

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

• Priorizar a consecución de obxectivos grupales a intereses persoais. 

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

• Encontrar posibilidades no ámbito que outros non ven. 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
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Aprender a aprender 

 
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións executivas... 

• Desenvolver as distintas intelixencias múltiples. 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

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

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

• Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os seguintes en función dos resultados intermedios. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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Os mínimos esixibles para a superación das áreas se corresponde directamente coa valoración de criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe en 

cada un dos contidos traballados, acorde co capítulo II da orde de currículo e referenciados a continuación para a área de Educación Musical . 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES NA ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 
 
 

 
MÍNIMOS ESIXIBLES 1º  
 

1. Recoñecer o silencio como elemento fundamental para achegarse á experiencia sonora.  

2. Explorar as posibilidades sonoras do Corpo.  

3. Distinguir sons fortes e suaves.  

4. Diferenciar as figuras de negra, corchea e silencio de negra.  

5. Coñecer a finalidade da clave de sol.  

6. Familiarizarse coa discriminación auditiva dos sons do medio.  

7. Interpretar cancións cunha grafía non convencional.  

8. Interpretar sinxelos esquemas rítmicos.  

9. Entoar as notas SOL e MI.  
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MÍNIMOS ESIXIBLES 2º  
 

1. Recoñecer o silencio como elemento fundamental para achegarse á experiencia sonora.  

2. Explorar as posibilidades sonoras do Corpo.  

3. Distinguir sons fortes e suaves.  

4. Diferenciar as figuras de negra, corchea, branca e silencio de negra.  

5. Coñecer a finalidade da clave de sol.  

6. Familiarizarse coa discriminación auditiva dos sons do medio.  

7. Interpretar cancións cunha grafía non convencional.  

8. Interpretar sinxelos esquemas rítmicos.  

9. Entoar as notas SOL e MI. 
  

10. Asimilar os conceptos de altura e duración.  
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MÍNIMOS ESIXIBLES 3º  
  

1. Comprender o concepto de pulso.  

2. Coñecer e transcribir as figuras de negra, corchea, branca, silencio de negra e silencio de branca.  

3. Asimilar os conceptos de altura e duración.  

4. Coñecer a finalidade da clave de sol no pentagrama.  

5. Coñecer e empregar as recomendacións básicas para a interpretación coa frauta doce.  

6. Coñecer e percibir os compases binario e cuaternario.  

7. Asimilar os planos e as figuras corporais nas coreografías e danzas.  

8. Distinguir con claridade as notas SI, LA e SOL no pentagrama e coñecer e a súa posición na frauta.  

9. Interpretar coa frauta doce as notas anteriormente citadas.  

10. Situar todas as notas da escala diatónica no pentagrama.  

11. Recoñecer esquemas rítmico-melódicos sinxelos en dictados.  
 
 
*Debido a situación actual provocada polo Covid, a frauta será tocada só no caso de cumprir coa normativa vixente, así pois, a frauta 
na clase de música comezará a tocarse cando se estime e se reflexe no protocolo covid, que e seguro tocar a frauta na aula ordinaria. 
Ao inicio de curso semella difícil esa posibilidade, así que de non tocar a frauta en clase durante o ano, os estándares de interpretación 
da frauta non serán avaliados. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES 4º  
  

1. Comprender o concepto de pulso.  

2. Coñecer e transcribir as figuras de negra, corchea, branca, silencio de negra e silencio de branca.  

3. Asimilar os conceptos de altura e duración.  

4. Coñecer a finalidade da clave de sol no pentagrama.  

5. Coñecer e empregar as recomendacións básicas para a interpretación coa frauta doce.  

6. Coñecer e percibir os compases binario e cuaternario.  

7. Asimilar os planos e as figuras corporais nas coreografías e danzas.  

8. Distinguir con claridade as notas SI, LA e SOL no pentagrama e coñecer e a súa posición na frauta.  

9. Interpretar coa frauta doce as notas anteriormente citadas.  

10. Situar todas as notas da escala diatónica no pentagrama.  

11. Recoñecer esquemas rítmico-melódicos sinxelos en dictados.  
 
12. Saber e discriminar as calidades do son.  

 
*Debido a situación actual provocada polo Covid, a frauta será tocada só no caso de cumprir coa normativa vixente, así pois, a frauta 
na clase de música comezará a tocarse cando se estime e se reflexe no protocolo covid, que e seguro tocar a frauta na aula ordinaria. 
Ao inicio de curso semella difícil esa posibilidade, así que de non tocar a frauta en clase durante o ano, os estándares de interpretación 
da frauta non serán avaliados. 
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- MÍNIMOS ESIXIBLES 5º  
  

1. Executar escala natural máis si bemol e fa sostido para obter un bo son na frauta doce.  

2. Coñecer e comprender os compases binario, ternario e cuaternario.  

3. Saber e discriminar as calidades do son.  

4. Interpretar coa frauta doce a escala completa ata mi2  

5. Coñecer os signos de prolongación de ligadura e puntiño.  

6. Coñecer os matices de intensidade.  

7. Distinguir os timbres principias instrumentos da orquestra así coma da música tradicional galega.  

8. Realizar acompañamentos ca orquestra escolar.  
 
*Debido a situación actual provocada polo Covid, a frauta será tocada só no caso de cumprir coa normativa vixente, así pois, a frauta 
na clase de música comezará a tocarse cando se estime e se reflexe no protocolo covid, que e seguro tocar a frauta na aula ordinaria. 
Ao inicio de curso semella difícil esa posibilidade, así que de non tocar a frauta en clase durante o ano, os estándares de interpretación 
da frauta non serán avaliados. 
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- MÍNIMOS ESIXIBLES 6º  
  

1. Executar escala natural máis si bemol e fa sostido para obter un bo son na frauta doce.  

2. Coñecer e comprender os compases binario, ternario e cuaternario.  

3. Saber e discriminar as calidades do son.  

4. Interpretar coa frauta doce a escala completa ata mi2  

5. Coñecer os signos de prolongación de ligadura e puntiño.  

6. Coñecer os matices de intensidade.  

7. Distinguir os timbres principias instrumentos da orquestra así coma da música tradicional galega.  

8. Realizar acompañamentos ca orquestra escolar.  
 
9. Coordinar coa música e cos compañeiros e compañeiras, os movementos na execución de danzas e coreografías. 
 
 

 

*Debido a situación actual provocada polo Covid, a frauta será tocada só no caso de cumprir coa normativa vixente, así pois, a frauta 
na clase de música comezará a tocarse cando se estime e se reflexe no protocolo covid, que e seguro tocar a frauta na aula ordinaria. 
Ao inicio de curso semella difícil esa posibilidade, así que de non tocar a frauta en clase durante o ano, os estándares de interpretación 
da frauta non serán avaliados. 
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FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

 
% NA CUALIFICACIÓN 

 

Participación activa e esforzo nas sesións de aprendizaxe 25 

Actitude positiva nas propostas grupais 25 

Evidencias dos estándares de aprendizaxe 30 

Probas escritas 10 

Responsabilidade na entrega de traballos individuais 10 

 

Cualificación total 
100  
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PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 
 

 
 
ACORDOS PARA A MELLORA DOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

Unha vez desenvolta a Proposta curricular no centro e a PDA de cada área, cómpre seguir de preto os avances e detectar o antes posible as desviacións dos 

obxectivos propostos. 

Proponse sistematizar a reflexión sobre catro aspectos: 
 

1. Cales son as características do centro e do contorno. 
 

2. Como se está a desenvolver o proceso de aprendizaxe dos alumnos. 
 

3. Que estratexias e que metodoloxía de ensinanza se están aplicando. 
 

4. Onde se acadan os obxectivos e onde non se acadan. 

 
 

En relación co anterior, proponse o establecemento dun baremo de valoración que permite a toma de decisións. 
 
 

ÁMBITO DE REFLEXIÓN O MÁIS VALORADO ASPECTOS PARA MELLORA DECISIÓNS 

Características do centro e da contorna    

O proceso de aprendizaxe do alumnado    

Estratexias e metodoloxía de ensinanza    

Nivel de consecución de obxectivos    
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O profesorado avaliará os procesos de ensinanza e a súa propia práctica docente en relación co logro dos obxectivos educativos do currículo. Así, 

dende a área, engadimos esta proposta funcional onde se recollen os estándares avaliables relativos á programación de área. 
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ASPECTOS QUE HAI QUE AVALIAR 

 
QUE HAI QUE DESTACAR... 

 
QUE HAI QUE MELLORAR... 

PROPOSTAS DE MELLORA 

PERSOAL 

Temporalización das unidades didácticas 
   

Desenvolvemento dos obxectivos didácticos 
   

Manexo dos contidos na unidade 
   

Descritores e desempeños competenciais 
   

Realización de tarefas 
   

Estratexias metodolóxicas seleccionadas 
   

Recursos 
   

Claridade nos criterios de avaliación 
   

Uso de diversas ferramentas de avaliación 
   

Portfolio de evidencias dos estándares de aprendizaxe 
   

Atención á diversidade 
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7. METODOLOXÍA, MATERIAIS E RECURSOS 

 
 

 
METODOLOXÍA 

 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o 

alumnado adquire un maior grao de protagonismo. 

 
 
 

En concreto na área de Música: 

 
O desenvolvemento desta área deberá permitir coñecer e apreciar as manifestacións artísticas para favorecer o desenvolvemento da súa percepción, 

sensibilidade, curiosidade e creatividade. 

A metodoloxía utilizada en Educación Artística, como non pode ser doutro xeito, debe ser asumida desde a perspectiva de “saber facer”, é dicir, os procesos 

de aprendizaxe deben realizarse a partir da propia experiencia, actuar con autonomía, poñer en marcha iniciativas, barallar posibilidades e solucións diversas… o 

alumnado será o protagonista activo no proceso de sensibilización, apreciación e creación artística. 

Dende esta perspectiva teremos en conta os valores creativos e expresivos (o neno e a nena debuxa, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, 

dramatiza, presenta unha historia ou un xogo expresando os seus propios sentimentos e emocións...), e os valores perceptivos (o neno e a nena tamén contempla 

debuxos, cadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, escoita cancións, asiste a representacións teatrais, a concertos, a festas, ao circo...). As linguaxes artísticas 

trabállanse a través de técnicas e procedementos diversos dunha forma máis dinámica e creativa. 
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Por outro banda, o alumnado do século XXI non pode estar afastado do coñecemento das tecnoloxías propias deste século; así pois, terá a posibilidade de 

aprender a utilizar, de forma responsable, as posibilidades que as tecnoloxías da información e da comunicación ofrecen para o desenvolvemento das súas capacidades 

artísticas. 

 

 

 

Debemos ter en conta que cada alumna e cada alumno parte dunhas fortalezas individuais, polo que haberá que poñer en xogo diferentes habilidades para 

que o propio alumnado coñeza onde residen as súas fortalezas. Cada unha destas fortalezas individuais do alumnado axudaranos a definir a predominancia de cada 

unha das súas intelixencias, polo que as tarefas que se van realizar estarán pensadas desde a Teoría das Intelixencias Múltiples como posibilidade para que todo o 

alumnado chegue a adquirir todos aqueles aspectos que necesita para poder desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

 

Nesta área os alumnos e as alumnas inícianse no coñecemento e aprecio do feito cultural en xeral, polo que terán que formarse en habilidades e actitudes 

que permitan acceder a manifestacións artísticas que os leven a poder desenvolver a súa capacidade crítica. 

O traballo en grupo colaborador será unha forma de adestrar as diferentes habilidades e destrezas para chegar ao desexo e vontade de cultivar a propia 

capacidade estética e creadora cun interese por participar na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade 

como doutras comunidades. 

Por formar parte da mesma área facemos referencia a que os contidos de Música e de Plástica están íntimamente relacionados e organizados arredor duns 

conceptos fundamentais vinculados a un contexto real. Será importante traballar a parte competencial de forma que o coñecemento se transforme en acción e aplicalo a 

proxectos reais próximos ao alumnado. 

 

O traballo por proxectos estará presente nas programacións anuais como xeito de traballo transversal e interdisciplinar, aportando á aprendizaxe un perfil de 

globalidade moi valioso para o proceso madurativo e a integración na vida do centro por parte do alumnado. 
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ESPAZO AULA  

 
Debido a situación actual provocada pola Covid-19, a materia de música vaise impartir en diferentes espazos, empregando en moitos casos a aula ordinaria do 

grupo. Empregarase para a execución de danzas e movementos coreográficos o patio e zonas ao aire libre. A aula de música tamén se empregará ocasionalmente, para 

a interpretación instrumental ou movemento, pero sempre tendo en conta a normativa do plan de continxencia. Así pois, sempre que o tempo o permita e que as 

actividades propostas o permitan, potenciarase o uso do patio e zonas ao aire libre e a aula do grupo clase, e por último empregarase ocasionalmente a aula de música, 

evitando en todo momento o cruzamento de grupos burbulla distintos. 
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AUTOAVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES DE ENTOACIÓN MELÓDICA 

 
 

 
COMO CANTO? 

 

 

 
 

 

 

 

SEI A LETRA DA CANCIÓN. 
   

APRENDÍN A MÚSICA E A ENTÓNO. 
   

LEVO O RITMO DA CANCIÓN. 
   

CANTO OS INTERVALOS MELÓDICOS 

CORRECTAMENTE. 

   

 
 

Que aspecto podo mellorar e como? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Quen pode axudarme? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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RÚBRICA DE EMOTICONAS PARA A COAVALIACIÓN DO TRABALLO EN GRUPO 

 
 3 2 1 

 

 
Respecta a opinión de todos os 

membros do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Achega ideas creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Axúdalles aos demais cando o 

necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
É responsable e realiza o seu traballo 

correctamente. 
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Gústame bailar Adoito improvisar 

Gozo coa danza Gústame crear 

 
 
 

COAVALIACIÓN DAS DANZAS EN GRUPO 

 

RESPECTOU OS PASOS DA 

DANZA? 

 
TOMOUNO EN SERIO? 

 
AXUDOU AOS COMPAÑEIROS 

 
EN XERAL ESTIVO... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIANA DE AVALIACIÓN DA CAPACIDADE DE IMPROVISACIÓN DE MOVEMENTOS NA DANZA 
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RÚBRICA DE AVALIACIÓN PARA A INTERPRETACIÓN VOCAL DE CANCIÓNS 
 
 
 

 4 3 2 1 

 

 

XUSTEZA 

RÍTMICA 

Axústase ao ritmo métrico da 

canción sen perder o tempo. 

Axústase ao ritmo métrico da 

canción aínda que ás veces se 

adianta ou se atrasa no tempo. 

Axústase ao ritmo métrico da 

canción pero non respecta o 

seu tempo. 

Non se axusta ao ritmo 

métrico nin respecta o 

tempo da canción. 

 
 

ENTOACIÓN 

Axusta a súa entoación aos 

intervalos da canción cunha 

correcta afinación. 

Axusta a súa entoación aos 

intervalos da canción, pero ás 

veces desafina ou non chega a 

entoar ben as notas. 

Cústalle entoar os intervalos 

melódicos da canción aínda 

que ás veces afina. 

Non é capaz de entoar os 

intervalos melódicos da 

canción e emite un canto 

desafinado. 

 

VOCALIZACIÓN 

Proxecta a voz ao cantar e 

expresa correctamente e con 

claridade as sílabas do texto. 

Proxecta a voz ao cantar pero 

non vocaliza correctamente o 

texto. 

Proxecta a voz ao cantar a 

maior parte do tempo e ten 

dificultades para vocalizar as 

sílabas. 

Canta entre dentes e non se 

lle entende o texto porque 

non vocaliza. 

 
POSTURA 

CORPORAL 

Mantén unha correcta postura 

corporal, ergueito e cos ombros 

baixados e cara a atrás, mirando 

á fronte durante a interpretación. 

Mantén unha correcta postura 

corporal, ergueito e cos ombros 

baixados e cara a atrás, pero 

non mira á fronte ao cantar. 

Ás veces mantén a postura 

corporal, pero adoita 

distraerse e curvarse e baixar 

a cabeza. 

Non mantén unha correcta 

postura corporal nin mira á 

fronte ao cantar. 
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RUBRICA DE AUTOAVALIACIÓN DA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXÚSTOME AO PULSO 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETO A PARTITURA 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATENDO Á DIRECCIÓN 

 
 
 
 

. 

 

 

 

 

 
 

RESPECTO OS INSTRUMENTOS 
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Como coloca as mans o teu compañeiro? Que podes dicirlle para que as coloque mellor? 

Felicítao en caso de que teña unha boa posición de 

mans. 

 
 
 

COAVALIACIÓN EN PARELLAS DO USO CORRECTO DA FRAUTA 

 
Nome do alumno avaliador:      

 

Nome do alumno avaliado:     

 

Como debe practicar para mellorar este aspecto. 

Felicítao en caso de que lle saia ben. 

Respecta o silencio coa frauta cando non se está a 

interpretar? 

Como podes axudalo a que o respecte. Felicítao en 

caso de que o respecte. 

Pecha ben todos os buratos? Sóanlle ben todas as 

notas? 
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MATERIAIS E RECURSOS EDUCATIVOS DE AULA 

 
 

• CDs de audio e DVDs de vídeo. 

• Gravadora (cámara dixital) e canón para proxección do gravado. 

• Recursos didácticos da rede ou adquiridos polo centro. 

• Fichas de reforzo e de ampliación. 

• Pizarra pautada (cara) e lisa (reverso). 

• Pizarra de fieltro pautada con signos musicais para pegar. 

• Instrumentos de aula (ORQUESTRA Orff – PAD e PAI) 
• Instrumentos de acompañamento (teclado) 

• Ordenador 

 
 
 
 
 

Tamén contamos con material consistente en xogos sobre compositores e instrumentos da orquestra, xogos sobre a discriminación de sons da contorna, así 

como contos e libros e cds de música moi interesantes para o traballo individual e grupal do alumnado. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 

 
O Departamento de Orientación é o encargado de valorar as necesidades educativas dos alumnos, de realizar as avaliacións psicopedagóxicas 

necesarias e de deseñar medidas de atención á diversidade. Tamén ofrece unha vía de asesoramento permanente ao alumnado, ao profesorado e ás 

familias. 

En concreto, en relación coa atención á diversidade, o xefe do Departamento de Orientación encárgase de: 

 
- Realizar os informes psicopedagóxicos necesarios e asesorar no deseño, desenvolvemento e seguimento de medidas de atención á 

diversidade. 

- Coordinar as accións do profesorado de apoio na atención do alumnado con necesidades educativas especiais, elevando ao xefe de estudos a 

proposta de organización de docencia para este alumnado. 

- Participar nas sesións de avaliación para o deseño, desenvolvemento e seguimento de actuacións conxuntas que permitan a coherencia das 

respostas educativas. 

Pola súa parte, a especialista en Pedagoxía Terapéutica: 

 
- Participa na avaliación inicial do alumnado de nova incorporación ou con necesidades educativas especiais. 

- Colabora, xunto cos titores, na elaboración, seguimento e avaliación das medidas de reforzo. 

- Ofrece atención docente directa ao alumnado con necesidades educativas especiais. Esta atención, en xeral, faise dentro do grupo no que o 

alumno está integrado e só excepcionalmente (Adaptación Curriculares Significativas) fóra da aula. 

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: 

 
En estreita colaboración coas titorías e co equipo de profesores do departamento de orientación, se recollerán os datos necesarios para coñecer 

o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
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Para poder dar resposta ás necesidades deste alumnado lévanse a cabo unha serie de medidas. Éstas poden ser: 

Medidas ordinarias: 

Dentro destas destaca o reforzo educativo sendo unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta ós elementos non prescriptivos do 

currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula e a todo o incluído no ámbito da metodoloxía. 

O reforzo será desenvolvido polo profesor da área na que o alumno necesite o reforzo, co coñecemento do titor e o asesoramento, si é preciso, 

do Departamento de Orientación. 

 

Dentro das actividades de reforzo está englobado o programa de reforzo para recuperar materias ou competencias pendentes de cursos 

anteriores. Para desenvolver dito programa elaborarase material con actividades adaptadas ás necesidades e competencias que se necesita reforzar e que 

terá que realizar cada alumno/a coa supervisión do profesorado implicado nesta recuperación.Tamén se fomentará a interacción coa familia para que o 

alumnado poida facer na casa ditas actividades de reforzo programadas. 

Outra medida é a repetición do curso ó remate do curso. Esta decisión tomarase a raíz das sucesivas avaliacións e tendo en conta os criterios 

de promoción establecidos. 

 

Medidas extraordinarias: 
 

Como medidas extraordinarias destaca a adaptación curricular entendendo por tal a modificación de un ou máis elementos prescriptivos do 

currículo como os obxectivos, contidos e criterios de avaliación, para atender as necesidades educativas dun alumno motivadas tanto por unha determinada 

dificultade persoal como polas súas capacidades excepcionais. 

Será levada a cabo unha vez esgotadas as medidas ordinarias de intervención educativa, realizándose no contexto educativo ordinario. 
 

Para elo é precisa a autorización da Inspección Educativa, estando dirixidas a aqueles alumnos que pola razón educativa, social, cultural o física 

que sexa o por posuír calidades excepcionais, no logren seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe sen medidas de modificación esencial do currículo 

de referencia. 
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 Número de alumnos: 

 Dinámica do grupo (expresión oral, cambian con facilidade de actividade, conciencia colectiva do mundo sonoro…): 

 Que fortalezas identificas no grupo en canto ao desenvolvemento de obxectivos curriculares? 

 Que necesidades identificas e como as vas tratar? (Planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de 

seguimento da eficacia de medidas..) 

 Que fortalezas identificas no grupo en canto a aspectos competenciais? 

 

Necesidades individuais 

 Cales son os alumnos que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe? (Hai 

que ter en conta os alumnos con necesidades educativas, con altas capacidades, e outros con necesidades non diagnosticadas, 

pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar...). 

 Que medidas organizativas vas adoptar? (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos de grupo para 

favorecer a intervención individual). 

 Que medidas curriculares vas adoptar? Que recursos vas empregar? 

 Que modelo de seguimento vas utilizar con cada un deles? 

 Cada canto e como vas avaliar os seus progresos? 

 
 
 

O seu desenvolvemento correspóndelle ó profesor que imparte a área ou materia, coa colaboración do Departamento Didáctico e o 

asesoramento do orientador e, si é o caso, de calquera outro profesional que participe na atención ao alumnado. A súa duración será determinada polo 

equipo docente. 

Segundo todo o anterior se adoptarán as MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN necesarias para o desenvolvemento dun 

ensino inclusivo na área de Música. Para leválo a cabo traballaremos entorno á definición dos grupos clase en base á seguinte proposta: 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
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Perécenos de gran interese para esta área a utilización deste instrumento de reflexión para o alumnado. 

 
 

DIARIO DE REFLEXIÓN SOBRE A AUTOESTIMA PERSOAL 
 

Reflexiona sobre ti e sobre o teu desenvolvemento persoal na materia. 

 

Como te sentes nesta materia?  

Cres que tes capacidade para afrontar os 

retos que che propón? 

 

Cal cres que é a túa mellor habilidade?  

Hai algún aspecto que non te deixe avanzar?  

Quen pode axudarche a saltar este 

obstáculo? 

 

Que aspecto te fai sentir que necesitas 

mellorar? 

 

Estás disposto a esforzarte para melloralo? 

Que farás para iso? 

 

 
 

Eu podo conseguir o que quero porque para iso farei: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

As persoas que me van axudar a conseguilo son: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
 

A realización de actividades complementarias e extraescolares durante o presente curso verase condicionada polas medidas establecidas no “Plan 
de Adaptación á situación Covid no curso 2021-2022” do centro, polo que se verán reducidas considerablemente para garantir as condicións de seguridade 
sanitaria. En calquera caso, serán realizadas preferentemente a nivel de aula e de pequenos grupos, no caso de realización das conmemoracións 
preceptivas, obradoiros e charlas. 

 

 

As actividades complementarias pretenden ampliar e completar os coñecementos teóricos que os alumnos deben adquirir, dun xeito máis práctico. 

Así, estas adoitan consistir en saídas, visitas,... 

 
Estarán axeitadas ás características psico-evolutivas do noso alumnado e non se repetirán ao longo  da etapa. 

 
Dende a área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA recomendaremos a realización de actividades que supoñan asistencia a museos ou a salas de concertos de 

carácter didáctico. 

 

As actividades complementarias comprenden: 

 
- Actividades organizadas pola consellería. 

- Actividades organizadas pola deputación. 

- Actividades organizadas polos concellos. 

- Actividades organizadas polo centro. 

- Actividades organizadas pola biblioteca. 

- Actividades organizadas dende o equipo docente. 

 
 
 
 
 



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

78 

 

 

 
 

 
Tamén destacaremos que dentro delas e dependendo da coherencia temporal, celebraranse as conmemoracións recollidas no calendario escolar 

para este curso: 

 

No caso de poder realizarse cumprindo o establecido no protocolo, organizaranse actividades como: 
 

ORDEN de 19 de mayo de 2021 por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2021/22 en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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Artículo 8. Conmemoraciones 

1. Durante el curso escolar se celebrarán, como mínimo, las siguientes conmemoraciones: 

– 20 de noviembre de 2021: Día Universal de la Infancia. 

– 25 de noviembre de 2021: Día Internacional contra la Violencia de Género. 

– Del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2020: conmemoración de la Constitución y del Estatuto de autonomía de Galicia. 

– 3 de diciembre de 2021: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

– 10 de diciembre de 2021: Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

– 24 de enero de 2022: Día Internacional de la Educación. 

– 30 de enero de 2022: Día Escolar de la no Violencia y de la Paz. 

– 24 de febrero de 2022: Día de Rosalía de Castro. 

– 8 de marzo de 2022: Día Internacional de la Mujer. 

– 15 de marzo de 2022: Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 

– Del 7 al 11 de marzo de 2022: Semana de la Prensa. Un día de esta semana se trabajará en el aula con periódicos. 

– 7 de abril de 2022: Día Mundial de la Salud. 

– Entre el 18 y el 22 de abril de 2022: Semana del Libro. 

 



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL 

80 

 

 

 

 

– 2 de mayo de 2022: Día Internacional contra el Acoso Escolar. 

– 9 de mayo de 2022: Día de Europa. 

– Del 16 al 20 de mayo de 2022: Semana de las Letras Gallegas. 

– 5 de junio de 2022: Día Mundial del Medio Ambiente. 

 
 
 

Con respecto ás actividades complementarias, convén reflexionar no equipo de profesores sobre estas catro cuestións: 

 
- Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

- Como resultaron as actividades? 

- Cales gustaron máis? 

- Que propostas de mellora podemos sinalar? 
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10. ACCIÓNS E CONTRIBUCIÓNS AOS PROXECTOS DE CENTRO 

 
 

Proxecto lingüístico. Regulado polo D. 79/2010. Traballaremos para acadar os obxectivos que persigue dito plan, destacando o fomento do uso do 

galego e unha axeitada competencia en lingua estranxeira, tendo en conta recursos, espazos, tempos, etc… Neste sentido, como docentes, 

implementaremos medidas que se dirixan a fortalecer a competencia lingüística do alumnado en calquera situación e a súa comprensión escrita, visual e oral 

en diferentes contextos e soportes; a valorar as linguas como fonte de aprendizaxe cultural e social e como vía de favorecer a convivencia e o respecto dos 

pobos. Para isto partiremos dun clima de aprendizaxe participativo e cooperativo na aula e a nivel de centro, promovendo as dinámicas de grupos cun 

obxectivo común que é a identificación e valoración das linguas como riqueza cultural e persoal. Dende a área de Música aportaremos especialmente a 

canción como a unión expresiva de música e palabra, comprendendo o carácter literario das letras das cancións traballadas que, por outra banda, tocan as 

linguas de uso común do alumnado. 

 

Proxecto lector. Regulado polo texto consolidado da LOE, o RD.126/2014, os decretos 130/2007 e 105/2014, a nivel autonómico, e a Lei 17/2006 

do 27 de decembro do libro e lectura en Galicia. Dende a área de Música reforzaremos esta idea da lectura, entendendo a linguaxe musical como un proceso 

de lectura no que compartimos moitas características coa lingua: acentuación, fraseo, melodía, entonación, pregunta-reposta….. Así como traballo sobre a 

prosodia rítmica das cancións, recitado de ladaíñas e dramatizacións. Tamén proponse cancións durante o curso, que teñen o seu propio conto, ou forman 

parte dun conto, editado e existente na biblioteca escolar. 

 

Plan de convivencia. Regulado pola Lei 4/2011 e o D. 8/2015. A través da observación, o desenvolvemento da capacidade de simbolización, a 

xestión de situacións cotiáns e as experiencias directas co medio, axudaremos a desenvolver no alumnado actitudes de compromiso e respecto cara a un 

mesmo e aos demais, comprendendo a importancia de construír unha comunidade escolar democrática que permita mellorar a calidade das aprendizaxes, 

fortalecer a mutua confianza entre todos os seus membros e aprender a vivir respectando as diferenzas. Aportar a necesaria orientación para o 

desenvolvemento integral e persoal, a participación activa e as actitudes de compromiso, responsabilidade e comunicación entre todos os membros da 
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comunidade educativa e co entorno en xeral, rexeitando situacións de deterioro da convivencia tanto a nivel de aula como de centro. A área de Música é 

especialmente significativa neste campo pola súa característica intrínseca do traballo en equipo. Traballar co mundo sonoro axuda a tomar conciencia de que 

o espazo sonoro é compartido por todos. Faremos especial incidencia no concepto de contaminación acústica. 

Plan TIC. Regulado polo D.130/2007. Contribuiremos a fomentar o uso educativo das novas tecnoloxías tanto no centro como nas aulas, 

incorporándose como un recurso máis no proceso educativo, sendo unha ferramenta fundamental para que o alumnado comprenda o mundo que lles rodea 

e os seus cambios, familiarizándose con el e accedendo ao mesmo de maneira responsable e madura. Primaremos a iniciación na actividade e pensamento 

científico e o desenvolvemento de estratexias tales como utilizar os materiais e os espazos de forma adecuada, obter información a través da observación, 

comprensión, aceptación e respecto das normas que regulan a propiedade intelectual canto á reprodución e a copia de obras musicais. Daremos 

continuidade ás aprendizaxes dixitais, incorporando estas ás tarefas de área. 

Plan de acción titorial: Regulado polo Regulamento Orgánico dos centros educativos, ademais do D. 120/1998. A acción titorial é unha 

responsabilidade continua de cada docente en calquera situación. Dende a especialidade de Música traballaremos en estreita colaboración con cada un dos 

titores, dando continuidade e apoio á súa labor titorial. Ao mesmo tempo transmitiremos as informacións de interese sobre a evolución académica do 

alumnado. 
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1. CONTRIBUCIÓN DA EDUCACIÓN FÍSICA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

Nesta programación establécese a contribución da área de Educación Física ao desenvolvemento de cada unha das Competencias 

Clave que establece a LOMCE . A contribución da Educación Física concrétase en: 

 

Competencia en comunicación lingüística  

 

-  Utilizar a linguaxe como medio de comunicación oral e escrita. 

-  Comprender, compoñer e utilizar os textos. 

-  Expresarse de forma adecuada. 

-  Coñecer o vocabulario específico da área. 

-  Obter gran variedade de intercambios comunicativos nas actividades físicas lúdicas. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

-  Valorar o coñecemento do corpo e das súas capacidades motrices e expresivas. 

-  Entender e valorar a actividade física como elemento indispensable para preservar a saúde. 

-  Adquirir o hábito de practicar actividade física de forma regular. 

-  Adquirir hábitos saudables de alimentación, de hixiene e de coidado do corpo. 

-  Comprender a relación entre alimentación e actividade física. 

-  Desenvolver actitudes críticas ante o fenómeno do sedentarismo. 

-  Explorar de maneira sensorial o espazo e aplicar a información obtida ás súas actividades motrices. 

-  Desenvolver o sentido da orientación e saber utilizar diferentes recursos para orientarse. 

-  Ter habilidade para interactuar co espazo circundante. 

-  Manipular aparellos para realizar actividades físicas. 

-  Apreciar a natureza e percibir o seu valor como fonte de información. 

-  Mostrar actitudes de respecto cara aos demais e cara a un mesmo. 

-  Realizar medicións. 
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Competencia dixital  
 
-  Transformar a información en coñecemento. 

-  Transmitir información a través da linguaxe corporal. 

-  Analizar a expresividade corporal e entender as mensaxes que a través dela se transmiten. 

-  Utilizar a información recibida a través dos xestos e das posturas para a elaboración de estratexias de xogo nas actividades 

físicas lúdico-recreativas. 

 

Competencias sociais e cívicas. 
 

-  Utilizar a actividade física para facilitar a relación, a integración e o respecto. 

-  Aceptar e respectar as regras do xogo acordadas entre todos. 

-  Asumir as diferenzas na actividade física, así como as posibilidades propias e alleas. 

-  Participar, tomar decisións e comportarse con responsabilidade. 

-  Traballar en equipo, cooperando e asumindo responsabilidades. 

-  Valorar o traballo e as achegas dos demais, sen discriminar por razóns de sexo, clase, orixe ou cultura. 

-  Valorar o esforzo e os logros obtidos polas persoas afectadas de discapacidade física ou mental nas súas actividades físicas, 

laborais e cotiás. 

-  Habituarse a coidar e a manter a orde nas súas pertenzas e no seu contorno. 

-  Coidar e conservar os materiais. 

-  Comprender e valorar a importancia de respectar as normas de tráfico. 
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Conciencia e expresións culturais 

 
-  Expresar ideas, sensacións e sentimentos utilizando como recursos o corpo e o movemento. 

-  Apreciar as manifestacións culturais da motricidade humana (xogos tradicionais, danza). 

-  Experimentar coa linguaxe do corpo. 

-  Experimentar formas de comunicación a través da danza expresiva. 

-  Interesarse polas formas de comunicación non verbal. 

-  Desenvolver a iniciativa, a imaxinación e a creatividade. 

-  Apreciar as iniciativas e as achegas dos demais. 

-  Utilizar as manifestacións artísticas como fontes de enriquecemento e goce. 

-  Coñecer a riqueza cultural mediante a práctica de diferentes xogos e danzas. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

-  Coñecerse a si mesmo, as propias posibilidades e carencias a través das actividades físicas e expresivas. 

-  Desenvolver o sentimento de competencia ou eficacia persoal. 

-  Favorecer a motivación, a confianza nun mesmo e o gusto por aprender. 

-  Ser consciente do que pode facer por si mesmo e do que pode facer coa axuda dos demais. 

-  Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comúns. 

-  Facilitar a adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas (danza, mimodrama). 

-  Manexar de forma eficaz os recursos e as técnicas adquiridos no desenvolvemento das súas habilidades motrices. 

-  Utilizar os coñecementos adquiridos en situacións diferentes. 

-  Afrontar a toma de decisións de maneira racional. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

-  Organizar de forma individual e colectiva actividades físicas lúdicas e actividades expresivas. 

-  Desenvolver os valores persoais da responsabilidade e da perseveranza. 

-  Desenvolver as habilidades sociais do respecto aos demais, a cooperación e o traballo en equipo. 

-  Ser capaz de buscar solucións aos problemas formulados e de levalas á práctica. 

-  Desenvolver a iniciativa e a creatividade. 

-  Esforzarse por alcanzar resultados creativos, orixinais e sinceros na súa expresividade. 

-  Ter unha visión estratéxica dos retos para cumprir os obxectivos dos xogos e doutras actividades físicas, e motivarse para lograr 

o éxito. 

-  Utilizar as actividades físicas e a linguaxe corporal para ampliar e mellorar as súas relacións sociais. 
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2. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DEAPRENDIZAXE 

 

2.1 PRIMEIRO CURSO 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e das demais. 

 B1.2. Respecto e valoración das persoas 

que participan no xogo sen mostrar 

discriminacións de ningún tipo. 

 B1.3. Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica 

da actividade física. 

 B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de 

participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando en 

debates, e aceptando as opinións dos e das 

demais. 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma 

guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe 

corporal dos modelos publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 

 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros as 

características dun xogo practicado na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar 

os conflitos de xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que 

se producen na práctica deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 I  B1.2. Buscar e presentar Información e 

compartila, utilizando fontes de 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar 

a información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 
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EDUCACIÓN FÍSICA 1º 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

 B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa área. 

 B1.5. Integración das tecnoloxías da 

información e a comunicación no proceso 

de aprendizaxe. 

información determinadas e facendo uso 

das tecnoloxías da información e a 

comunicación como recurso de apoio á 

área. 

 CSIEE 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as 

pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de 

forma correcta en diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 CD 

 A 

 k 

 l 

 n 

 B1.6. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no 

nivel de habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de materiais e espazos 

na práctica da Educación física. 

 B1.8. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de hixiene 

corporal. 

 B1.9. Adopción de condutas seguras ao 

actuar como peóns ou peoas, nas saídas 

polo contorno do colexio. 

 B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a si mesmo/a e aos outros e 

outras nas actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras establecidas 

e actuando con interese e iniciativa 

individual e traballo en equipo. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da competencia 

motriz. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 

problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 

material utilizado nas clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 

corresponda e o resultado das competicións con 

deportividade. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
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 K 

 m 

 B2.1. Aceptación da propia realidade 

corporal. 

 B2.2. Confianza nun mesmo, aumento da 

autoestima e a autonomía persoal. 

 B2.1. Aceptar e respectar a propia 

realidade corporal e a dos e das demais. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz entre os 

nenos e nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

 B 

 k 

 B2.3. Estrutura corporal. Percepción, 

identificación e representación do propio 

corpo e das principais partes que 

interveñen no movemento (articulacións e 

segmentos corporais).  

 B2.4. Experimentación e exploración de 

posturas corporais diferentes, a partir das 

posibilidades de movemento das distintas 

articulacións e segmentos corporais. 

 B2.5. Vivencia da relaxación global como 

estado de quietude. Toma de conciencia 

da respiración e as súas fases. 

 B2.6. Experimentación de situacións 

simples de equilibrio estático e dinámico 

sen obxectos, sobre bases estables, e 

portando obxectos. 

 B2.7. Percepción espazo-temporal. 

Orientación do corpo e nocións 

topolóxicas básicas (dentro/fóra, 

arriba/abaixo, diante/detrás, 

preto/lonxe...). 

 B2.8. Afirmación da lateralidade. 

Recoñecemento da dominancia lateral e 

da dereita e esquerda propias. 

 B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento 

do corpo para adaptar o movemento ás 

circunstancias e condicións de cada 

situación, sendo capaz de representar 

mentalmente o seu corpo na organización 

das accións motrices. 

 EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo 

propias e do compañeiro/a. 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, 

variando o centro de gravidade en base de 

sustentación estable. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico.  CSC 

 CAA 

 EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos 

sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 

motrices que se adapten ás características deses 

estímulos, diminuíndo os tempos de resposta. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 B2.9. Posibilidades sensoriais (vista, oído, 

tacto). Experimentación, exploración e 

discriminación das sensacións. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 B 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Experimentación de 

diferentes formas de execución e control 

das habilidades motrices básicas: 

desprazamentos, xiros, saltos, suspensión, 

lanzamentos e recepcións. 

 B3.2. Desenvolvemento e control da 

motricidade fina e a coordinación viso 

motora a través do manexo de obxectos. 

 B3.3. Resolución de problemas motores 

sinxelos. 

 B3.4. Acondicionamento físico xeral en 

situacións de xogo, especialmente 

mantemento e mellora da flexibilidade. 

 B3.5. Disposición favorable a participar 

en actividades físicas diversas aceptando 

as diferenzas no nivel de habilidade. 

 B3.6. Autonomía e confianza nas propias 

habilidades motrices en situacións e 

contornos habituais. 

 

 B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando e 

combinando as habilidades motrices 

básicas e adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

 EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando 

os puntos de apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os 

puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con 

coordinación e boa orientación espacial. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen 

manexo de obxectos con coordinación dos 

segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal 

variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas 

intentando controlar a tensión, a relaxación e a 

respiración. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 
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 B 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. Descubrimento e exploración das 

posibilidades expresivas do corpo e do 

movemento. Sincronización do 

movemento con estruturas rítmicas 

sinxelas. Ritmos baseados na introdución 

de acentos nunha cadencia, ritmos 

baseados na duración dos intervalos 

(curtos ou longos). 

 B4.2. Execución de bailes ou danzas 

sinxelas representativas da cultura galega 

e doutras culturas, asociando o 

movemento corporal ao ritmo. 

 B4.3. Imitación de personaxes, obxectos e 

situacións.  

 B4.4. Participación en situacións que 

supoñan comunicación corporal. 

Recoñecemento das diferenzas no modo 

de expresarse. 

 B4.5. Desinhibición na exteriorización de 

emocións e sentimentos a través do corpo, 

o xesto e o movemento. 

 

 B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, 

mediante o corpo e o movemento con desinhibición 

e espontaneidade. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura 

rítmica sinxela. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas 

representativas da cultura galega e doutras culturas. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 A 

 b 

 k 

 B5.1. Identificación e práctica de hábitos 

básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e 

calzado), alimentarios e posturais, 

relacionados coa actividade física. 

 B5.2. Relación da actividade física co 

benestar da persoa. 

 B5.1. Coñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar. 

 EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do 

corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables.  CSC 

 CSIEE 

 CAA 
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 B5.3. Mobilidade corporal orientada á 

saúde. 
 EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade 

física como axente de saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 K  B5.4. Respecto das normas de uso de 

materiais e espazos na práctica de 

actividade física para evitar accidentes. 

 B5.5. Respecto ás persoas que participan 

no xogo, sen mostrar discriminacións de 

ningún tipo. 

 B5.2. Coñecer a importancia das medidas 

de seguridade na práctica da actividade 

física. 

 EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais e 

colectivos daquelas actividades físicas que vai 

coñecendo e practicando.  

 CAA 

 CSC  

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 A 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Descubrimento da cooperación e a 

oposición con relación ás regras de xogo. 

Aceptación de distintos papeis no xogo.  

 B6.2. Recoñecemento e aceptación das 

persoas que participan no xogo, aceptando 

o reto que supón opoñerse ao outro sen 

que iso derive en situacións de rivalidade 

ou menosprezo. 

 B6.3. Comprensión das normas de xogo e 

cumprimento voluntario destas. 

 B6.4. Confianza nas propias posibilidades 

e esforzo nos xogos, con aceptación das 

limitacións persoais. 

 B6.1. Coñecer tácticas elementais dos 

xogos aplicando as regras en situación de 

cooperación e de oposición. 

 EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas elementais dos 

xogos. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación 

de cooperación e oposición. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 D 

 k 

 m 

 B6.5. O xogo como actividade común a 

todas as culturas. 

 B6.2. Coñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos 

organizados, recoñecendo as súas características e 

diferenzas. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 
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 o  B6.6. Coñecemento e práctica dalgúns 

xogos de Galicia. Descubrimento de 

xogos interculturais. 

 B6.7. Práctica de xogos libres e 

organizados. 

 EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos tradicionais de 

Galicia. 

 CCEC 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de 

Galicia seguindo as regras básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 K 

 l 

 m 

 o 

 B6.8. Xogos de aire libre no parque ou en 

contornos naturais próximos ao colexio. 

Exploración e gozo da motricidade ao aire 

libre, respectando a natureza. 

 B6.3. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

 EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural.   CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao 

efectuar algunha actividade fóra do centro. 

 CSC 

 CAA 

 

 

2.2 SEGUNDO CURSO.  
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 2º 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 B1.1. Valoración e aceptación da propia 

realidade corporal e a dos e das demais. 

 B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva de 

participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando en 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma 

guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe 

corporal dos modelos publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CD 
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 m  B1.2. Respecto e valoración das persoas 

que participan no xogo sen mostrar 

discriminacións de ningún tipo. 

 B1.3. Confianza nas propias capacidades 

para desenvolver actitudes apropiadas e 

afrontar as dificultades propias da práctica 

da actividade física. 

debates, e aceptando as opinións dos e das 

demais. 
 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros as 

características dun xogo practicado na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar 

os conflitos de xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que 

se producen na práctica deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 I  B1.4. Utilización de medios tecnolóxicos 

no proceso de aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa área. 

 B1.5. Integración das tecnoloxías da 

información e a comunicación no proceso 

de aprendizaxe. 

 B1.2. Buscar e presentar Información e 

compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e facendo uso 

das tecnoloxías da información e a 

comunicación como recurso de apoio á 

área. 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para localizar 

a información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as 

pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de 

forma correcta en diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 CD 

 a 

 k 

 l 

 B1.6. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e 

 B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a si mesmo/a e aos outros e 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da competencia 

motriz. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 
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 n aceptando as diferenzas individuais no 

nivel de habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de materiais e espazos 

na práctica da Educación física. 

 B1.8. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de hixiene 

corporal. 

 B1.9. Adopción de condutas seguras ao 

actuar como peóns ou peoas, nas saídas 

polo contorno do colexio. 

outras nas actividades físicas e nos xogos, 

aceptando as normas e regras establecidas 

e actuando con interese e iniciativa 

individual e traballo en equipo. 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 

problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 

material utilizado nas clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 

corresponda e o resultado das competicións con 

deportividade. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 k 

 m 

 B2.1. Aceptación da propia realidade 

corporal. 

 B2.2. Confianza nun mesmo, aumento da 

autoestima e a autonomía persoal. 

 B2.1. Aceptar e respectar a propia 

realidade corporal e a dos e das demais. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz entre os 

nenos e nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

 b 

 k 

 B2.3. Estrutura corporal. Percepción, 

identificación e representación do propio 

corpo e das principais partes que 

interveñen no movemento (articulacións e 

segmentos corporais).  

 B2.4. Experimentación e exploración de 

posturas corporais diferentes, a partir das 

posibilidades de movemento das distintas 

articulacións e segmentos corporais. 

 B2.2. Coñecer a estrutura e funcionamento 

do corpo para adaptar o movemento ás 

circunstancias e condicións de cada 

situación, sendo capaz de representar 

mentalmente o seu corpo na organización 

das accións motrices. 

 EFB2.2.1. Coñece e identifica as partes do corpo 

propias e do compañeiro/a. 

 CAA 

 CSC 

 EFB2.2.2. Domina o equilibrio estático, sen axuda, 

variando o centro de gravidade en base de 

sustentación estable. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.2.3. Iníciase no equilibrio dinámico.  CSC 

 CAA 
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 B2.5. Vivencia da relaxación global como 

estado de quietude. Toma de conciencia 

da respiración e as súas fases. 

 B2.6. Experimentación de situacións 

simples de equilibrio estático e dinámico 

sen obxectos, sobre bases estables, e 

portando obxectos. 

 B2.7. Percepción espazo-temporal. 

Orientación do corpo e nocións 

topolóxicas básicas (dentro/fóra, 

arriba/abaixo, diante/detrás, 

preto/lonxe...). 

 B2.8. Afirmación da lateralidade. 

Recoñecemento da dominancia lateral e 

da dereita e esquerda propias. 

 B2.9. Posibilidades sensoriais (vista, oído, 

tacto). Experimentación, exploración e 

discriminación das sensacións. 

 EFB2.2.4. Reacciona corporalmente ante estímulos 

sinxelos visuais, auditivos e táctiles, dando respostas 

motrices que se adapten ás características deses 

estímulos, diminuíndo os tempos de resposta. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 B 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Experimentación de 

diferentes formas de execución e control 

das habilidades motrices básicas: 

desprazamentos, xiros, saltos, suspensión, 

lanzamentos e recepcións. 

 B3.2. Desenvolvemento e control da 

motricidade fina e a coordinación viso 

motora a través do manexo de obxectos. 

 B3.3. Resolución de problemas motores 

sinxelos. 

 B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando e 

combinando as habilidades motrices 

básicas e adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

 EFB3.1.1. Desprázase de distintas formas, variando 

os puntos de apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Salta de distintas formas, variando os 

puntos de apoio, amplitudes e frecuencias, con 

coordinación e boa orientación espacial. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades que impliquen 

manexo de obxectos con coordinación dos 

segmentos corporais, iniciando os xestos axeitados. 

 CSC 

 CCEE 
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 B3.4. Acondicionamento físico xeral en 

situacións de xogo, especialmente 

mantemento e mellora da flexibilidade. 

 B3.5. Disposición favorable a participar 

en actividades físicas diversas aceptando 

as diferenzas no nivel de habilidade. 

 B3.6. Autonomía e confianza nas propias 

habilidades motrices en situacións e 

contornos habituais. 

 

 CAA 

 EFB3.1.4. Realiza xiros sobre o eixo lonxitudinal 

variando os puntos de apoio, con coordinación e boa 

orientación espacial. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.5. Equilibra o corpo en distintas posturas 

intentando controlar a tensión, a relaxación e a 

respiración. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. Descubrimento e exploración das 

posibilidades expresivas do corpo e do 

movemento. Sincronización do 

movemento con estruturas rítmicas 

sinxelas. Ritmos baseados na introdución 

de acentos nunha cadencia, ritmos 

baseados na duración dos intervalos 

(curtos ou longos). 

 B4.2. Execución de bailes ou danzas 

sinxelas representativas da cultura galega 

e doutras culturas, asociando o 

movemento corporal ao ritmo. 

 B4.3. Imitación de personaxes, obxectos e 

situacións.  

 B4.4. Participación en situacións que 

supoñan comunicación corporal. 

Recoñecemento das diferenzas no modo 

de expresarse. 

 B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, comunicando 

sensacións e emocións. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes e situacións, 

mediante o corpo e o movemento con desinhibición 

e espontaneidade. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Reproduce corporalmente una estrutura 

rítmica sinxela. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.3. Realiza bailes e danzas sinxelas 

representativas da cultura galega e doutras culturas. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 
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 B4.5. Desinhibición na exteriorización de 

emocións e sentimentos a través do corpo, 

o xesto e o movemento. 

 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Identificación e práctica de hábitos 

básicos de hixiene corporal (aseo, roupa e 

calzado), alimentarios e posturais, 

relacionados coa actividade física. 

 B5.2. Relación da actividade física co 

benestar da persoa. 

 B5.3. Mobilidade corporal orientada á 

saúde. 

 B5.1. Coñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar. 

 EFB5.1.1. Cumpre as normas básicas do coidado do 

corpo en relación coa hixiene, con autonomía. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Adopta hábitos alimentarios saudables.  CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.3. Incorpora á súa rutina diaria a actividade 

física como axente de saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Respecto das normas de uso de 

materiais e espazos na práctica de 

actividade física para evitar accidentes. 

 B5.5. Respecto ás persoas que participan 

no xogo, sen mostrar discriminacións de 

ningún tipo. 

 B5.2. Coñecer a importancia das medidas 

de seguridade na práctica da actividade 

física. 

 EFB5.2.1. Identifica e sinala os riscos individuais e 

colectivos daquelas actividades físicas que vai 

coñecendo e practicando.  

 CAA 

 CSC  

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 B6.1. Descubrimento da cooperación e a 

oposición con relación ás regras de xogo. 

Aceptación de distintos papeis no xogo.  

 B6.1. Coñecer tácticas elementais dos 

xogos aplicando as regras en situación de 

cooperación e de oposición. 

 EFB6.1.1. Pon en práctica as tácticas elementais dos 

xogos. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 
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 m  B6.2. Recoñecemento e aceptación das 

persoas que participan no xogo, aceptando 

o reto que supón opoñerse ao outro sen 

que iso derive en situacións de rivalidade 

ou menosprezo. 

 B6.3. Comprensión das normas de xogo e 

cumprimento voluntario destas. 

 B6.4. Confianza nas propias posibilidades 

e esforzo nos xogos, con aceptación das 

limitacións persoais. 

 EFB6.1.2. Utiliza as regras dos xogos en situación 

de cooperación e oposición. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.5. O xogo como actividade común a 

todas as culturas. 

 B6.6. Coñecemento e práctica dalgúns 

xogos de Galicia. Descubrimento de 

xogos interculturais. 

 B6.7. Práctica de xogos libres e 

organizados. 

 B6.2. Coñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas, en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.1. Practica xogos libres e xogos 

organizados, recoñecendo as súas características e 

diferenzas. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Investiga e coñece xogos tradicionais de 

Galicia. 

 CCEC 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos tradicionais de 

Galicia seguindo as regras básicas. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 k 

 l 

 m 

 o 

 B6.8. Xogos de aire libre no parque ou en 

contornos naturais próximos ao colexio. 

Exploración e gozo da motricidade ao aire 

libre, respectando a natureza. 

 B6.3. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos xogos e 

actividades ao aire libre. 

 EFB6.3.1. Realiza actividades no medio natural.   CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Coñece o coidado e respecto do medio ao 

efectuar algunha actividade fóra do centro. 

 CSC 

 CAA 
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2. 3 TERCEIRO CURSO. 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

a 

c 

d 

k 

m 

B1.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a dos e 

das demais. 

B1.2. Aceptación e respecto cara ás 

normas, regras, estratexias e persoas 

que participan no xogo. Elaboración 

e cumprimento dun código de xogo 

limpo. 

B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes apropiadas e afrontar as 

dificultades propias da práctica da 

actividade física. 

B1.1. Opinar tanto desde a perspectiva 

de participante como de espectador 

ou espectadora, ante as posibles 

situacións conflitivas xurdidas, 

participando en debates, e aceptando 

as opinións dos e das demais. 

EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de 

forma guiada sobre distintos aspectos da 

moda e a imaxe corporal dos modelos 

publicitarios.  

CSC 

CAA 

CSIEE 

CD 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e ás 

súas compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase. 

CCL 

CAA 

CSC 

CSIEE 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 

solucionar os conflitos de xeito razoable. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas 

que se producen na práctica deportiva. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

i B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

B1.2. Buscar e presentar información e 

compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e facendo 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar a información que se lle solicita. 

CD 

CAA 

CSIEE 
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aprendizaxe para obter información, 

relacionada coa área. 

B1.5. Integración nas tecnoloxías da 

información e a comunicación no 

proceso de aprendizaxe. 

uso das tecnoloxías da información 

e a comunicación como recurso de 

apoio á área. 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo 

as pautas proporcionadas, con orde, estrutura 

e limpeza. 

CCL 

CD 

CAA, 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de 

forma correcta en diferentes situacións e 

respecta as opinións dos e das demais. 

CCL 

CSC 

CD 

a 

k 

l 

n 

B1.6. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais 

no nivel de habilidade. 

B1.7. Uso correcto de materiais e 

espazos na práctica da Educación 

física. 

B1.8. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de hixiene 

corporal. 

B1.9. Adopción de condutas seguras ao 

actuar como peóns ou peoas nas 

saídas polo contorno do colexio. 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e aos 

outros e outras nas actividades 

físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e 

actuando con interese e iniciativa 

individual e traballo en equipo. 

EFB1.3.1. Demostra certa autonomía 

resolvendo problemas motores. 

CSIEE 

CAA 

CCEC 

CSC 

EFB1.3.2. Coñece e respecta a normas de 

educación viaria en contornos habituais e 

non habituais. 

CSC 

CAA 

EFB1.3.3. Participa na recollida e organización  

de material utilizado nas clases. 

CSC 

EFB1.3.4. Acepta formar parte do grupo que lle 

corresponda e o resultado das competicións 

con deportividade. 

CSC, CAA 

EFB1.3.5. Incorpora nas súas rutinas o coidado 

e hixiene do corpo. 

CSC, CSIEE, CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 
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b 

k 

m 

B2.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a dos e 

das demais mostrando una actitude 

crítica cara ao modelo estético-

corporal socialmente vixente. 

B2.2. Seguridade, confianza nun 

mesmo ou nunha mesma e nos 

demais. 

B2.3. Autonomía persoal: autestima, 

expectativas realistas de éxito. 

B2.1. Aceptar e respectar a propia 

realidade corporal e a dos e das 

demais. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. 

CSC 

CAA 

b 

k 

B2.4. Descubrimento dos elementos 

orgánico-funcionais relacionados co 

movemento: circulación, 

respiración, locomoción (principais 

músculos e articulacións). 

B2.5. Control do ritmo respiratorio en 

diferentes actividades. 

Toma de conciencia e inicio do 

control dos diferentes tipos de 

respiración. 

B2.6. Equilibrio estático e dinámico 

sobre superficies estables e 

inestables e alturas variables. 

B2.7. Organización espacial 

(organización dos elementos no 

espazo, apreciación de distancias, 

traxectorias, orientación, lonxitude). 

Organización temporal (duración, 

sucesión, ritmo). Organización 

espazo-temporal velocidade, 

previsión do movemento). 

B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo para 

adaptar o movemento ás 

circunstancias e condicións de cada 

situación, sendo capaz de 

representar mentalmente o seu 

corpo na organización das accións 

motrices. 

EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de 

respiración. 

CAA 

CSC 

EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre 

distintas bases de sustentación en diferentes 

posturas e posicións, durante un tempo 

determinado. 

CSC 

CAA 

EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións 

principais que participan en movementos 

segmentarios básicos e no control postural. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de 

diferentes obxectos, persoas e espazos en 

movemento. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

EFB2.2.5. Reacciona ante combinacións de 

estímulos visuais, auditivos e táctiles, dando 

respostas motrices axeitadas no tempo e no 

espazo. 

CAA 

CSC 

CSIEE 
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B2.8. Consolidación da lateralidade e a 

súa proxección no espazo, con 

recoñecemento da esquerda e 

dereita dos e das demais. 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

b 

j 

k 

B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Axuste e consolidación 

dos elementos fundamentais na 

execución das habilidades motrices 

básicas. 

B3.2. Utilización eficaz e económica 

das habilidades motrices básicas en 

medios e situacións estables e 

coñecidas. 

B3.3. Inicio na adaptación das 

habilidades básicas a situacións non 

habituais e contornos descoñecidos 

ou con incerteza, incidindo nos 

mecanismos de decisión. 

B3.4. Mellora das capacidades físicas 

básicas de forma global e orientada 

á execución das habilidades 

motrices. 

B3.5. Disposición favorable a 

participar en actividades físicas 

diversas aceptando a existencia de 

diferenzas no nivel de habilidade. 

B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e 

condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes 

tipos de contornos intentando non perder o 

equilibrio nin a continuidade, e intentando 

axustar a súa realización aos parámetros 

espazo-temporais. 

CSC 

CCEC 

CAA 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do 

salto en diferentes tipos de contornos 

intentando non perder o equilibrio e a 

continuidade, e intentando axustar a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais. 

CSC 

CCEE 

CAA 

EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices 

básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción) en diferentes tipos 

de contornos intentando aplicar os xestos 

axeitados e utilizando os segmentos 

dominantes. 

CSC 

CCEE 

CAA 

EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de 

xiro en diferentes tipos de contornos 

intentando non perder o equilibrio e a 

continuidade, e intentando axustar a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais. 

CSC 

CCEE 

CAA 
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EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos 

propostos no medio natural ou en contornos 

non habituais. 

CSC 

CAA 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

b 

d 

j 

k 

m 

o 

B4.1. O corpo e o movemento como 

instrumentos de expresión e 

comunicación. 

B4.2. Coñecemento e práctica de 

diversas manifestacións expresivas 

adaptadas ao ámbito escolar: mimo, 

dramatización, baile, expresión 

corporal. 

B4.3. Adecuación do movemento a 

estruturas espazo-temporais e 

execución de bailes e coreografías 

simples utilizando como base o 

folclore galego e outros bailes do 

mundo. 

B4.4. Expresión de emocións e 

sentimentos a través do corpo, o 

xesto e o movemento. 

B4.5. Desinhibición e espontaneidade 

na práctica de danzas ou bailes, con 

independencia do nivel de 

habilidade mostrado. 

B4.6. Recreación de personaxes 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos 

do corpo e o movemento, de forma 

estética e creativa, comunicando 

sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

sentimentos, utilizando os recursos 

expresivos do corpo, individualmente, en 

parellas ou en grupos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de 

estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente e en parellas. 

CCEC 

CSC 

CAA 

EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas 

sinxelas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo unha coreografía 

básica. 

CCEC 

CAA 

CSC 

CSIEE 

EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas 

sinxelas en interacción cos compañeiros e 

compañeiras. 

CCEC 

CSC 

CAA 
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reais e ficticios e os seus contextos 

dramáticos. 

 b 

d 

j 

k 

B4.7. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, 

participando en actividades 

artístico-expresivas.  

B4.8. Recoñecer e valorar a 

posibilidade de cambiar as 

montaxes ou coreografías de 

actividades artístico-expresivas 

(espazos, materiais, tempos...) para 

adaptalas ás necesidades do grupo. 

B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e os 

introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades artístico-

expresivas. 

EFB4.2.1. Comeza a recoñecer algunha 

capacidade física básica implicada nas 

actividades artísticas. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

EFB4.2.2. Coñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices 

implicadas nas actividades artístico-

expresivas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

a 

b 

k 

B5.1. Consolidación de hábitos de 

hixiene corporal e adquisición de 

hábitos posturais e alimentarios 

saudables relacionados coa 

actividade física. 

B5.2. Recoñecemento dos beneficios 

da actividade física na saúde 

integral da persoa.  

B5.3. Práctica segura da actividade 

física recoñecendo a importancia do 

quecemento, a dosificación do 

esforzo, a volta á calma e a 

relaxación. 

B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais 

sobre a saúde e o benestar, 

manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo ou 

mesma. 

EFB5.1.1. Mellora das capacidades físicas. CSIEE 

CAA 

EFB5.1.2. Busca, de maneira guiada, 

información para comprender a importancia 

duns hábitos de alimentación correctos para 

a saúde. 

CSC 

CSIE 

CAA 

CMCCT 

EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados. CSC 

CAA 

CCL 
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CSIEE 

CMCCT 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

K B5.4. Mellora da condición física 

orientada á saúde en función do 

desenvolvemento psicobiolóxico. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e duración 

do esforzo, tendo en conta as súas 

posibilidades e a súa relación coa 

saúde. 

EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida das 

capacidades físicas orientadas á saúde. 

CAA 

CSC 

EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en 

repouso e realizando actividade física. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

EFB5.2.3. Percibe diferentes niveis de 

intensidade e esforzo na estrutura da clase de 

Educación física. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

K B5.5. Adopción das medidas básicas de 

seguridade na execución das 

actividades físicas e no uso de 

materiais e espazos. 

B5.6 Actitude favorable cara á 

actividade física con relación á 

saúde, manifestando 

comportamentos responsables, 

respectuosos e seguros cara a un 

mesmo e as demais persoas. 

B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica 

da actividade física, realizando un 

quecemento guiado. 

CAA 

CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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a 

b 

k 

m 

B6.1. Descubrimento e aplicación das 

estratexias básicas de xogo 

relacionadas coa cooperación, a 

oposición e a cooperación-

oposición.  

B6.2. Respecto cara ás persoas que 

participan no xogo e rexeitamento 

cara aos comportamentos 

antisociais. 

B6.3. Comprensión, aceptación e 

cumprimento das normas de xogo. 

B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma 

individual, coordinada e cooperativa 

e desempeñando as diferentes 

funcións implícitas en xogos e 

actividades 

EFB6.1.1. Iníciase no uso dos recursos 

adecuados para resolver situacións básicas de 

táctica individual e colectiva en situacións 

motrices habituais. 

CSC 

CAA 

EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices 

básicas en distintos xogos e actividades 

físicas. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

d 

k 

m 

o 

B6.4. O xogo e o deporte como 

elementos da realidade social. 

Coñecemento e práctica de xogos 

tradicionais de Galicia. 

B6.5. Achegamento ao xogo doutras 

comunidades e países dos seus 

compañeiros e compañeiras da 

clase. 

B6.2. Coñecer a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas e 

deportivas, en especial as de 

Galicia. 

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas e 

características básicas dos xogos populares, 

deportes colectivos, deportes individuais e 

actividades na natureza. 

CCEE 

CAA 

CSC 

EFB6.2.2. Recoñece xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. 

CCEC 

CAA 

CSC 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia seguindo as regras 

básicas. 

CSC 

CAA 

a 

b 

k 

B6.6. Aplicación das habilidades 

básicas en situacións de xogo. 

B6.7 Participación en xogos de 

diferente tipoloxía e iniciación á 

práctica de actividades deportivas a 

través de xogos predeportivos e o 

deporte adaptado. 

B6.3 Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e os 

introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades físico-

deportivas. 

EFB6.3.1. Comeza a recoñecer algunha 

capacidade física básica implicada nos xogos 

e actividades deportivas. 

CSC 

CAA 

EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes 

individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

CAA 

CSC 
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k 

l 

n 

o 

B6.8. Iniciación á orientación deportiva 

mediante propostas lúdicas 

(ximnasio, patio, parque). 

B6.9. Práctica e gozo de actividades 

motrices lúdicas relacionadas coa 

natureza (xogos de campo, de 

exploración, de aventura, marcha, 

escalada...).  

B6.10. Coñecemento e coidado da 

contorno natural. 

B6.4. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos 

residuos que se xeran nas actividades no 

medio natural. 

CSC 

CAA 

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais, 

respectando a flora e a fauna do lugar. 

CSC 

CAA 

 

 

 

 

2.4 CUARTO CURSO. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a das 

demais persoas. 

 B1.2. Aceptación e respecto cara ás 

normas, regras, estratexias e persoas 

que participan no xogo. Elaboración e 

 B1.1. Opinar, tanto desde a perspectiva de 

participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando en 

debates, e aceptando as opinións dos e das 

demais. 

 EFB1.1.1. Investiga, reflexiona e debate de forma 

guiada sobre distintos aspectos da moda e a imaxe 

corporal dos modelos publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CD 

 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 

compañeiras as características dun xogo practicado 

na clase. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 
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cumprimento dun código de xogo 

limpo. 

 B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver actitudes 

apropiadas e afrontar as dificultades 

propias da práctica da actividade física. 

 EFB1.1.3. Mostra boa disposición para solucionar 

os conflitos de xeito razoable. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Recoñece as condutas inapropiadas que 

se producen na práctica deportiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza 

axeitada ás súas capacidades. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 I  B1.4. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, 

relacionada coa área. 

 B1.5. Integración das tecnoloxías da 

información e a comunicación no 

proceso de aprendizaxe. 

 B1.2. Buscar e presentar información e 

compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e facendo uso 

das tecnoloxías da información e a 

comunicación como recurso de apoio á 

área. 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar a información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as 

pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.3. Expón as súas ideas expresándose de 

forma correcta en diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.6. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no 

nivel de habilidade. 

 B1.7. Uso correcto de materiais e 

espazos na práctica da Educación 

física. 

 B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e ás outras 

persoas nas actividades físicas e nos 

xogos, aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da competencia 

motriz. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.2. Demostra certa autonomía resolvendo 

problemas motores. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 
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 B1.8. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de hixiene 

corporal. 

 B1.9. Coñecemento da normativa 

básica de circulación en rúas e 

estradas. 

 B1.10. Identificación e respecto, ao 

realizar saídas fóra do colexio, dos 

sinais básicos de tráfico que afectan 

aos peóns ou peoas e ás persoas 

ciclistas. 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 

material utilizado nas clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 

corresponda e o resultado das competicións con 

deportividade. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de 

educación viaria en contornos habituais e non 

habituais. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 m 

 B2.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a dos e das 

demais mostrando una actitude crítica 

cara ao modelo estético-corporal 

socialmente vixente. 

 B2.2. Seguridade, confianza nun 

mesmo e nas demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: autoestima, 

expectativas realistas de éxito. 

 B2.1. Aceptar e respectar a propia 

realidade corporal e a das demais persoas. 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz entre os 

nenos e nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 

 EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e 

valoración do esforzo que comportan as 

aprendizaxes de novas habilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 b 

 k 

 B2.4. Descubrimento dos elementos 

orgánico-funcionais relacionados co 

movemento: circulación, respiración, 

locomoción (principais músculos e 

articulacións). 

 B2.2. Coñecer a estrutura e 

funcionamento do corpo para adaptar o 

movemento ás circunstancias e condicións 

de cada situación, sendo capaz de 

 EFB2.2.1. Recoñece os dous tipos de respiración.  CAA 

 CSC 

 EFB2.2.2. Mantense en equilibrio sobre distintas 

bases de sustentación a alturas variables. 

 CSC 

 CAA 
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 B2.5. Control do ritmo respiratorio en 

diferentes actividades. Toma de 

conciencia e inicio do control dos 

diferentes tipos de respiración. 

 B2.6 Equilibrio estático e dinámico 

sobre superficies estables e inestables e 

alturas variables. 

 B2.7. Organización espacial 

(organización dos elementos no 

espazo, apreciación de distancias, 

traxectorias, orientación, lonxitude). 

Organización temporal (duración, 

sucesión, ritmo). Organización espazo-

temporal velocidade, previsión do 

movemento). 

representar mentalmente o seu corpo na 

organización das accións motrices. 
 EFB2.2.3. Coñece os músculos e articulacións 

principais que participan en movementos 

segmentarios básicos e no control postural. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC  

 EFB2.2.4. Colócase á esquerda-dereita de diferentes 

obxectos, persoas e espazos en movemento, con e 

sen manipulación de distintos móbiles. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB2.2.5. Mellora a súa eficacia nas repostas 

motrices ante combinacións de estímulos visuais, 

auditivos e táctiles no tempo e no espazo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Formas e posibilidades do 

movemento. Axuste e consolidación 

dos elementos fundamentais na 

execución das habilidades motrices 

básicas. 

 B3.2. Utilización eficaz e económica 

das habilidades motrices básicas en 

medios e situacións estables e 

coñecidas. 

 B3.3. Inicio na adaptación das 

habilidades básicas a situacións non 

habituais e contornos descoñecidos ou 

con incerteza, incidindo nos 

mecanismos de decisión. 

 B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando e 

combinando as habilidades motrices 

básicas e adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

 EFB3.1.1. Realiza desprazamentos en diferentes 

tipos de contornos e en actividades físico-deportivas 

e artístico-expresivas, intentando non perder o 

equilibrio nin a continuidade, axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica do 

salto en diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

sen perder o equilibrio e a continuidade, axustando a 

súa realización aos parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.3. Realiza as habilidades motrices básicas 

de manipulación de obxectos (lanzamento, 

recepción) a diferentes tipos de contornos e de 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 
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 B3.4. Mellora das capacidades físicas 

básicas de forma global e orientada á 

execución das habilidades motrices. 

 B3.5. Disposición favorable a 

participar en actividades físicas 

diversas aceptando a existencia de 

diferenzas no nivel de habilidade. 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas 

aplicando os xestos e utilizando os segmentos 

dominantes. 

 EFB3.1.4. Realiza as habilidades motrices de xiro 

en diferentes tipos de contornos sen perder o 

equilibrio e a continuidade, tendo en conta dous 

eixes corporais e os dous sentidos, e axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-temporais. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos 

propostos no medio natural ou en contornos non 

habituais con certo nivel de incertezas. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. O corpo e o movemento como 

instrumentos de expresión e 

comunicación. 

 B4.2. Coñecemento e práctica de 

diversas manifestacións expresivas 

adaptadas ao ámbito escolar: mimo, 

dramatización, baile, expresión 

corporal. 

 B4.3. Adecuación do movemento a 

estruturas espazo-temporais e 

execución de bailes e coreografías 

simples utilizando como base o 

 B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, 

emocións e ideas. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas 

e sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 

corpo, individualmente, en parellas ou en grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Realiza movementos a partir de estímulos 

rítmicos ou musicais, individualmente,en parellas ou 

grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.3. Coñece e practica bailes e danzas 

sinxelas representativas da cultura galega e doutras 

culturas, seguindo unha coreografía básica. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 
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folclore galego e outros bailes do 

mundo. 

 B4.4. Expresión de emocións e 

sentimentos a través do corpo, o xesto 

e o movemento. 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Leva a cabo manifestacións artísticas en 

interacción cos compañeiros e compañeiras. 

 CCEC 

 CSC 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.5. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, 

participando en actividades artístico-

expresivas.  

 B4.6. Recoñecer e valorar a 

posibilidade de cambiar as montaxes 

ou coreografías de actividades 

artístico-expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para adaptalas ás 

necesidades do grupo. 

 B4.2. Relacionar os conceptos específicos 

de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades 

artístico-expresivas. 

 EFB4.2.1. Distingue as capacidades físicas básicas 

implicadas nas actividades artístico-expresivas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.2.2. Coñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas para a 

mellora das habilidades motrices implicadas nas 

actividades artístico-expresivas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Consolidación de hábitos de 

hixiene corporal e adquisición de 

hábitos posturais e alimentarios 

saudables relacionados coa actividade 

física. 

 B5.2. Recoñecemento dos beneficios 

da actividade física na saúde integral 

da persoa.  

 B5.3. Práctica segura da actividade 

física, recoñecendo a importancia do 

quecemento, a dosificación do esforzo, 

a volta á calma e a relaxación. 

 B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo ou mesma. 

 EFB5.1.1. Participa activamente nas actividades 

propostas para mellorar as capacidades físicas 

relacionándoas coa saúde. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 

alimentación coa actividade física (horarios de 

comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos 

etc.). 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 

 EFB5.1.3. Coñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde. 

 CSC 

 CAA 

 EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados 

recoñecendo a súa importancia para saúde. 

 CSC 
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 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Mellora da condición física 

orientada á saúde, en función do 

desenvolvemento psicobiolóxico. 

 B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e duración do 

esforzo, tendo en conta as súas 

posibilidades e a súa relación coa saúde. 

 EFB5.2.1. Mellora o seu nivel de partida das 

capacidades físicas orientadas á saúde. 

 CAA 

 CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a frecuencia cardíaca en 

repouso e realizando actividade física, nel mesmo 

ou nun compañeiro ou compañeira. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 EFB5.2.3. Percibe e comeza a adaptar a intensidade 

do seu esforzo ás demandas da estrutura da clase de 

Educación física. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 k  B5.5. Adopción das medidas básicas 

de seguridade na execución das 

actividades físicas e no uso de 

materiais e espazos. 

 B5.6 Actitude favorable cara á 

actividade física con relación á saúde, 

manifestando comportamentos 

responsables, respectuosos e seguros 

cara a un mesmo e as demais persoas. 

 B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a recuperación 

e as medidas de seguridade na realización 

da práctica da actividade física. 

 EFB5.3.1. Ten en conta a seguridade na práctica da 

actividade física, sendo capaz de realizar o 

quecemento con certa autonomía. 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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 a 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Descubrimento e aplicación das 

estratexias básicas de xogo 

relacionadas coa cooperación, a 

oposición e a cooperación-oposición.  

 B6.2. Respecto cara ás persoas que 

participan no xogo e rexeitamento cara 

aos comportamentos antisociais. 

 B6.3. Comprensión, aceptación e 

cumprimento das normas de xogo. 

 B6.1. Resolver retos tácticos elementais 

propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios 

e regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e desempeñando 

as diferentes funcións implícitas en xogos 

e actividades 

 EFB6.1.1. Consolida o uso dos recursos adecuados 

para resolver situacións básicas de táctica individual 

e colectiva en situacións motrices habituais. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Utiliza as habilidades motrices básicas en 

distintos xogos e actividades físicas. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.4. O xogo e o deporte como 

elementos da realidade social. 

Coñecemento e práctica de xogos 

tradicionais de Galicia. 

 B6.5. Achegamento ao xogo doutras 

comunidades e países dos seus 

compañeiros e compañeiras da clase. 

 B6.2. Coñecer, a diversidade de 

actividades físicas, lúdicas, deportivas,en 

especial as de Galicia. 

 EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, características 

básicas entre xogos populares, deportes colectivos, 

deportes individuais e actividades na natureza. 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece a orixe e a importancia dos 

xogos e os deportes tradicionais de Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia seguindo as regras básicas. 

 CSC 

 CAA 

 a 

 b 

 k 

 B6.6. Aplicación das habilidades 

básicas en situacións de xogo. 

 B6.7. Participación en xogos de 

diferente tipoloxía e iniciación á 

práctica de actividades deportivas a 

través de xogos predeportivos e o 

deporte adaptado. 

 B6.3. Relacionar os conceptos específicos 

de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades 

físico-deportivas. 

 EFB6.3.1. Distingue as capacidades físicas básicas 

implicadas nos xogos e nas actividades deportivas. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Distingue en xogos e deportes individuais 

e colectivos estratexias de cooperación e de 

oposición. 

 CAA 

 CSC 
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 k 

 l 

 n 

 o 

 B6.8 Iniciación á orientación deportiva 

mediante propostas lúdicas (ximnasio, 

patio, parque). 

 B6.9 Práctica e gozo de actividades 

motrices lúdicas relacionadas coa 

natureza (xogos de campo, de 

exploración, de aventura, marcha, 

escalada...).  

 B6.10 Coñecemento e coidado da 

contorno natural. 

 B6.4 Manifestar respecto cara ao contorno 

e o medio natural nos xogos e actividades 

ao aire libre, identificando e realizando 

accións concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos 

residuos que se xeran as actividades no medio 

natural. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a 

flora e a fauna do lugar. 

 CSC 

 CAA 

 

2.5  QUINTO CURSO. 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

a 

c 

d 

k 

m 

B1.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a dos 

e das demais. 

B1.2. Adopción de actitudes de 

colaboración, tolerancia, 

respecto e resolución pacífica 

dos conflitos na práctica de 

xogos e outras actividades 

físicas. 

B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

B1.1. Opinar coherentemente con 

actitude crítica, tanto desde a 

perspectiva de participante como 

de espectador ou espectadora, ante 

as posibles situacións conflitivas 

xurdidas, participando en debates, 

e aceptando as opinións dos e das 

demais. 

EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as 

modas e a imaxe corporal dos modelos 

publicitarios.  

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 

compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase e o seu 

desenvolvemento. 

CCL 

CAA 

CSC 

EFB1.1.3. Mostra boa disposición para 

solucionar os conflitos de xeito razoable. 

CSC 

CAA 
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actitudes apropiadas e afrontar 

as dificultades propias da 

práctica da actividade física. 

B1.4. Actitudes de aceptación, 

respecto e valoración cara a un 

mesmo, aos compañeiros e 

compañeiras e ao medio. 

CSIEE 

EFB1.1.4. Recoñece e cualifica negativamente 

as condutas inapropiadas que se producen 

na práctica ou nos espectáculos deportivos. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB1.1.5. Demostra un nivel de autoconfianza 

axeitada ás súas capacidades. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

i B1.5. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter 

información, relacionada coa 

área. 

B1.6. Integración nas tecnoloxías 

da información e a 

comunicación no proceso de 

aprendizaxe. 

B1.2. Extraer e elaborar información 

relacionada con temas de interese 

na etapa, e compartila, utilizando 

fontes de información 

determinadas e facendo uso das 

tecnoloxías da información e a 

comunicación como  recurso de 

apoio á área. 

EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar e extraer a información que se lle 

solicita. 

CD 

CAA 

EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo 

ás pautas proporcionadas, con orde, 

estrutura e limpeza e utilizando programas 

de presentación. 

CCL 

CD 

CAA 

EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma 

coherente e exprésase de forma correcta en 

diferentes situacións e respecta as opinións 

dos e das demais. 

CCL 

CSC 

a 

k 

l 

m 

B1.7. Implicación activa en 

actividades motrices diversas, 

recoñecendo e aceptando as 

diferenzas individuais no nivel 

de habilidade. 

B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e as 

demais persoas nas actividades 

físicas e nos xogos, aceptando as 

normas e regras establecidas e 

EFB1.3.1. Ten interese por mellorar a 

competencia motriz. 

CSC 

CAA 

EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en 

diferentes situacións, resolvendo problemas 

motores con espontaneidade e creatividade. 

CSIEE 

CAA 

CCEC 
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B1.8. Uso correcto de materiais e 

espazos na práctica da 

Educación física. 

B1.9. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de 

hixiene corporal. 

B1.10. Coñecemento da normativa 

básica de circulación en rúas e 

estradas. 

B1.11. Identificación e respecto, ao 

realizar saídas fóra do colexio, 

dos sinais básicos de tráfico que 

afectan aos peóns e peoas e ás 

persoas ciclistas. 

actuando con interese e iniciativa 

individual e traballo en equipo. 
EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado 

e hixiene do corpo. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

EFB1.3.4. Participa na recollida e organización 

de material utilizado nas clases. 

CSC 

EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que 

lle corresponda e o resultado das 

competicións con deportividade. 

CSC 

CAA 

EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de 

educación viaria en contornos habituais e 

non habituais. 

CSC 

CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

b 

k 

m 

B2.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a das 

demais persoas mostrando unha 

actitude crítica cara ao modelo 

estético-corporal socialmente 

vixente. 

B2.2. Seguridade, confianza nun 

mesmo e nas demais persoas. 

B2.3. Autonomía persoal: 

autoestima, expectativas 

realistas de éxito. 

B2.1. Valorar, aceptar e respectar a 

propia realidade corporal e a dos e 

das demais, mostrando unha 

actitude reflexiva e crítica. 

EFB2.1.1. Respecta a diversidade de 

realidades corporais e de niveis de 

competencia motriz entre os nenos e nenas 

da clase. 

CSC 

CAA 

EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias 

e valoración do esforzo que comportan as 

aprendizaxes de novas habilidades. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

b B3.1. Adaptación da execución das 

habilidades motrices a 

B3.1. Resolver situacións motrices 

con diversidade de estímulos e 

EFB3.1.1. Realiza desprazamentos 

adaptándose a diferentes tipos de contornos 

CSC 
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j 

k 

situacións de práctica de 

complexidade crecente, con 

eficiencia, seguridade e 

creatividade.  

B3.2. Realización combinada de 

desprazamentos, saltos, xiros, 

lanzamentos e recepcións. 

B3.3. Adaptación das habilidades 

motrices a contornos de práctica 

non habituais que favorezan 

toma de decisións, con 

seguridade e autonomía: o 

medio natural. 

B3.4. Control e dominio motor e 

corporal desde unha 

formulación previa á acción. 

B3.5. Mellora das capacidades 

físicas básicas de forma xenérica 

e orientada á execución das 

habilidades motrices, 

recoñecendo a influencia da 

condición física na mellora 

destas. 

B3.6. Autonomía e confianza nas 

propias habilidades motrices en 

situacións e contornos non 

habituais. 

B3.7. Valoración do esforzo e o 

traballo ben executado desde o 

punto de vista motor como base 

para a propia superación. 

condicionantes espazo-temporais, 

seleccionando e combinando as 

habilidades motrices básicas e 

adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

e de actividades físico-deportivas e 

artístico-expresivas axustándose a 

parámetros espazo-temporais e intentando 

manter o equilibrio postural. 

CCEC 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.2. Realiza a habilidade motriz básica 

de salto adaptándose a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-deportivas 

e artístico-expresivas, axustando a súa 

realización aos parámetros espazo-

temporais e intentando manter o equilibrio 

postural. 

CSC 

CCEE 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices 

básicas de manipulación de obxectos 

(lanzamento, recepción, golpeo etc.) a 

diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas interiorizando e aplicando os 

xestos cos segmentos dominantes e 

iniciando a práctica cos non dominantes. 

CSC 

CCEE 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.4. Aplica as habilidades motrices de 

xiro a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas tendo en conta os dous eixes 

corporais e os dous sentidos, e axustando a 

súa realización aos parámetros espazo-

temporais e intentando manter o equilibrio 

postural. 

CSC 

CCEE 

CAA 

CSIEE 

EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. 

CSC 

CAA 
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B3.8. Disposición favorable a 

participar en actividades físicas 

diversas aceptando as propias 

posibilidades e limitacións, así 

como a existencia de diferenzas 

no nivel de habilidade. 

CSIEE 

EFB3.1.6. Realiza actividades físicas e xogos 

no medio natural ou en contornos non 

habituais, adaptando as habilidades 

motrices á diversidade e incerteza 

procedente da contorno e ás súas 

posibilidades. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

b 

d 

j 

k 

m 

o 

B4.1. O corpo e o movemento. 

Exploración, conciencia e gozo 

das posibilidades e recursos da 

linguaxe corporal. 

B4.2. Recoñecemento e utilización 

creativa das zonas corporais e 

compoñentes do movemento 

expresivo: espazo, tempo e a 

intensidade. Zonas corporais: de 

equilibrio (pernas e pés), de 

forza (centro de gravidade 

corporal), de autoridade (peito, 

ombreiros, brazos) e expresiva 

(rostro, mirada e pescozo). 

B4.3. Expresión e comunicación de 

sentimentos e emocións 

individuais e compartidas a 

través do corpo, o xesto e o 

movemento. 

B4.4. Execución de bailes ou 

danzas do folclore popular 

galego valorando a importancia 

B4.1. Utilizar os recursos expresivos 

do corpo e o movemento, de forma 

estética e creativa, comunicando 

sensacións, emocións e ideas. 

EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, 

ideas, sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en 

parellas ou en grupos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

EFB4.1.2. Representa ou expresa movementos 

a partir de estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente, en parellas ou grupos. 

CCEC 

CSC 

CAA 

EFB4.1.3. Coñece e leva a cabo bailes e 

danzas representativas da cultura galega e 

doutras culturas, seguindo unha coreografía 

básica. 

CCEC 

CAA 

CSC 

CSIEE 

EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo 

composicións grupais en interacción cos 

compañeiros e compañeiras utilizando os 

recursos expresivos do corpo e partindo de 

estímulos musicais ou plásticos.  

CCEC 

CAA 

CSC 
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da súa conservación e difusión. 

Execución de danzas do mundo 

valorando a diversidade como 

factor de enriquecemento 

individual e colectivo. 

B4.5. Participación na composición 

e execución de producións 

grupais a partir de estímulos 

rítmicos, musicais, poéticos... 

Elaboración de bailes, 

coreografías simples ou 

montaxes expresivas. 

b 

d 

j 

k 

B4.6. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, 

xenéricas e específicas e da 

condición física, participando en 

actividades artístico-expresivas. 

Recoñecer e valorar a 

posibilidade de cambiar as 

montaxes ou coreografías de 

actividades artístico-expresivas 

(espazos, materiais, tempos...) 

para adaptalas ás necesidades do 

grupo. 

B4.2. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades artístico-

expresivas. 

EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nas 

actividades expresivas. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices 

implicadas nas actividades artístico-

expresivas. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

a 

b 

k 

B5.1. Autonomía na hixiene 

corporal (vestimenta e aseo tras 

o exercicio) e adquisición de 

hábitos posturais e alimentarios 

saudables (incluída a correcta 

B5.1. Recoñecer os efectos do 

exercicio físico, a hixiene, a 

alimentación e os hábitos posturais 

sobre a saúde e o benestar, 

EFB5.1.1. Ten interese por mellorar as 

capacidades físicas. 

CSIEE 

CAA 

EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 

alimentación coa actividade física (horarios 

CSC 

CAA 
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hidratación durante e despois do 

exercicio). 

B5.2. Recoñecemento dos 

beneficios da actividade física 

na saúde integral da persoa e 

identificación crítica das 

prácticas pouco saudables 

(sedentarismo, abuso do lecer 

audiovisual, adicción ás novas 

tecnoloxías, consumo de tabaco 

ou alcohol...). Valoración do 

xogo e o deporte como 

alternativas aos hábitos nocivos 

para a saúde. 

B5.3. Adquisición de hábitos de 

quecemento (global e 

específico), de dosificación do 

esforzo e recuperación, 

necesarios para previr lesións. 

manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo. 

de comidas, calidade/cantidade dos 

alimentos inxeridos etc.). 

CMCT 

EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde e os 

prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta 

desequilibrada e do consumo de alcohol, 

tabaco e outras substancias.. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

EFB5.1.4. Adopta hábitos posturais axeitados 

na súa vida cotiá e na práctica da actividade 

física, recoñecendo a súa importancia para 

saúde. 

CSC 

CAA 

CCL 

CSIEE 

CMCT 

EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma e sistemática. 

CSC 

CAA 

CSIEE 

k B5.4. Mellora da condición física 

orientada á saúde en función do 

desenvolvemento 

psicobiolóxico. 

B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e 

duración do esforzo, tendo en conta 

as súas posibilidades e a súa 

relación coa saúde. 

EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con 

respecto ao seu nivel de partida das 

capacidades físicas orientadas á saúde. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

EFB5.2.2. Relaciona a frecuencia cardíaca e 

respiratoria, con distintas intensidades de 

esforzo. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

EFB5.2.3. Comeza a adaptar a intensidade do 

seu esforzo ao tempo de duración da 

actividade. 

CAA 

CSIEE 

CSC 



 

 

Juan Carlos Bedia Vidal 

Luis Ángel Rodríguez Rodríguez 

EDUCACIÓN FÍSICA 5º 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

k B5.5. Recoñecemento e aplicación 

das medidas básicas de 

prevención e seguridade na 

práctica de actividade física en 

relación coa execución motriz e 

co uso de materiais e espazos. 

B5.6 Valoración da actividade 

física como factor esencial no 

mantemento e mellora da saúde. 

Aprecio, gusto e interese polo 

coidado do corpo. 

B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a 

recuperación e as medidas de 

seguridade na realización da 

práctica da actividade física. 

EFB5.3.1. Explica as lesións e enfermidades 

deportivas máis comúns, así como as 

accións preventivas e os primeiros auxilios 

básicos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CMCCT 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

a 

b 

k 

m 

B6..1 Uso adecuado das estratexias 

básicas dos xogos relacionadas 

coa cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

B6.2. Aceptación e respecto cara ás 

normas, regras e persoas que 

participan no xogo. Elaboración 

e cumprimento dun código de 

xogo limpo. 

B6.1. Resolver retos tácticos 

elementais propios do xogo e de 

actividades físicas, con ou sen 

oposición, aplicando principios e 

regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma 

individual, coordinada e 

cooperativa e desempeñando as 

diferentes funcións implícitas en 

xogos e actividades 

EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para 

resolver situacións básicas de táctica 

individual e colectiva en diferentes 

situacións motrices. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

EFB6.1.2. Realiza combinacións de 

habilidades motrices básicas axustándose a 

un obxectivo e a uns parámetros espazo-

temporais. 

CAA 

CSIEE 

CSC 

d 

k 

m 

o 

B6.3. O xogo e o deporte como 

fenómenos sociais e culturais. 

Práctica de xogos e actividades 

deportivas de diferentes 

B6.2. Coñecer e poñer en práctica a 

diversidade de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas, en especial as 

de Galicia. 

EFB6.2.1. Recoñece as diferenzas, 

características entre xogos populares, 

deportes colectivos, deportes individuais e 

actividades na natureza. 

CCL 

CCEE 

CAA 

CSC 
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modalidades con dificultade 

crecente. 

B6.4. Coñecemento, práctica e 

valoración dos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. 

Coñecemento e práctica de 

xogos doutras culturas. 

EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a 

historia e a orixe dos xogos e os deportes 

tradicionais de Galicia. 

CCEC 

CAA 

CSC 

EFB6.2.3. Realiza distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia respectando 

principios e regras destes. 

CCEC 

CAA 

CSC 

a 

b 

k 

B6.5. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, 

xenéricas e específicas e da 

condición física, participando en 

xogos predeportivos e en 

predeportes. Recoñecer e valorar 

a posibilidade de cambiar as 

regras de xogo (espazos, 

materiais, tempos...) para 

adaptalas ás necesidades do 

grupo. 

B6.6. Uso adecuado das estratexias 

básicas dos xogos relacionadas 

coa cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

B6.3. Relacionar os conceptos 

específicos de Educación física e 

os introducidos noutras áreas coa 

práctica de actividades físico-

deportivas. 

EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nos 

exercicios. 

CMCCT 

CSC 

CAA 

EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas 

para a mellora das habilidades motrices. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

EFB6.3.3. Distingue en xogos e deportes 

individuais e colectivos estratexias de 

cooperación e de oposición. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, 

usando os termos e coñecementos que sobre 

o aparello locomotor se desenvolven na 

área de Ciencias da natureza. 

CMCCT 

CCL 

CSC 

CAA 

k 

m 

B6.7. Iniciación ao deporte de 

orientación (colexio, parque, 

medio natural). Toma de 

B6.4. Manifestar respecto cara ao 

contorno e o medio natural nos 

xogos e actividades ao aire libre, 

EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación 

dos residuos que se xeran as actividades no 

medio natural. 

CSC 

CAA 
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o contacto co compás. 

Participación na organización e 

desenvolvemento de xogos de 

orientación. 

B6.8. Práctica responsable de 

actividades físicas lúdicas e 

deportivas nas saídas á contorno 

natural de Galicia. 

B6.9. Coñecemento, goce, coidado 

e valoración da natureza. 

identificando e realizando accións 

concretas dirixidas á súa 

preservación. 

EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais 

respectando a flora e a fauna do lugar. 

CSC 

CAA 
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BLOQUE 1. CONTIDOS COMÚNS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 a 

 c 

 d 

 k 

 m 

 B1.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a das 

demais persoas 

 B1.2..Adopción de actitudes de 

colaboración, tolerancia, respecto e 

resolución pacífica dos conflitos na 

práctica de xogos e outras actividades 

físicas. 

 B1.3. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver actitudes 

apropiadas e afrontar as dificultades 

propias da práctica da actividade física. 

 B1.4. Actitudes de aceptación, 

respecto e valoración cara a un mesmo, 

aos compañeiros e compañeiras e ao 

medio. 

 B1.1. Opinar coherentemente con actitude 

crítica tanto desde a perspectiva de 

participante como de espectador ou 

espectadora, ante as posibles situacións 

conflitivas xurdidas, participando en 

debates, e aceptando as opinións das 

demais persoas. 

 EFB1.1.1. Adopta unha actitude crítica ante as 

modas e a imaxe corporal dos modelos publicitarios.  

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.2. Explica aos seus compañeiros e 

compañeiras as características dun xogo practicado 

na clase e o seu desenvolvemento. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 EFB1.1.3. Recoñece e cualifica negativamente as 

condutas inapropiadas que se producen na práctica 

ou nos espectáculos deportivos. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB1.1.4. Demostra un nivel de autoconfianza 

axeitada ás súas capacidades. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 i  B1.5. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para obter información, 

relacionada coa área. 

 B1.2. Extraer e elaborar información 

relacionada con temas de interese na 

etapa, e compartila, utilizando fontes de 

información determinadas e facendo uso 

das tecnoloxías da información e a 

 EFB1.2.1. Utiliza as novas tecnoloxías para 

localizar e extraer a información que se lle solicita. 

 CD 

 CAA 

 EFB1.2.2. Presenta os seus traballos atendendo as 

pautas proporcionadas, con orde, estrutura e 

limpeza, e utilizando programas de presentación. 

 CCL 

 CD 

 CAA 
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 B1.6 Integración das tecnoloxías da 

información e a comunicación no 

proceso de aprendizaxe. 

comunicación como recurso de apoio á 

área. 
 EFB1.2.3. Expón as súas ideas de forma coherente e 

exprésase de forma correcta en diferentes situacións 

e respecta as opinións dos e das demais. 

 CCL 

 CSC 

 a 

 k 

 l 

 n 

 B1.7. Implicación activa en actividades 

motrices diversas, recoñecendo e 

aceptando as diferenzas individuais no 

nivel de habilidade. 

 B1.8. Uso correcto de materiais e 

espazos na práctica da Educación 

física. 

 B1.9. O coidado do corpo e a 

consolidación de hábitos de hixiene 

corporal. 

 B1.10. Coñecemento da normativa 

básica de circulación en rúas e 

estradas. 

 B1.11. Identificación e respecto, ao 

realizar saídas fóra do colexio, dos 

sinais básicos de tráfico que afectan 

aos peóns e peoas e ás persoas 

ciclistas. 

 B1.3. Demostrar un comportamento 

persoal e social responsable, 

respectándose a un mesmo e ás demais 

persoas nas actividades físicas, en 

distintos contornos incluíndo a natural e 

nos xogos, aceptando as normas e regras 

establecidas e actuando con interese e 

iniciativa individual e traballo en equipo. 

 EFB1.3.1. Participa activamente nas actividades 

propostas buscando unha mellora da competencia 

motriz. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.2. Demostra autonomía e confianza en 

diferentes situacións, resolvendo problemas motores 

con espontaneidade e creatividade. 

 CSIEE 

 CAA 

 CCEC 

 EFB1.3.3. Incorpora nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB1.3.4. Participa na recollida e organización de 

material utilizado nas clases. 

 CSC 

 EFB1.3.5. Acepta formar parte do grupo que lle 

corresponda e o resultado das competicións con 

deportividade. 

 CSC 

 CAA 

 EFB1.3.6. Recoñece e respecta as normas de 

educación viaria en contornos habituais e non 

habituais. 

 CSC 

 CAA 

BLOQUE 2. O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN 

 b 

 k 

 B2.1. Valoración e aceptación da 

propia realidade corporal e a das 

demais persoas mostrando una actitude 

 B2.1. Valorar, aceptar e respectar a propia 

realidade corporal e a das demais persoas, 

 EFB2.1.1. Respecta a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz entre os 

nenos e nenas da clase. 

 CSC 

 CAA 
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 m crítica cara ao modelo estético-

corporal socialmente vixente. 

 B2.2. Seguridade, confianza nun 

mesmo e nas demais persoas. 

 B2.3. Autonomía persoal: autoestima, 

expectativas realistas de éxito. 

mostrando unha actitude reflexiva e 

crítica. 
 EFB2.1.2. Toma de conciencia das esixencias e 

valoración do esforzo que comportan as 

aprendizaxes de novas habilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 3. HABILIDADES MOTRICES 

 b 

 j 

 k 

 B3.1. Adaptación da execución das 

habilidades motrices a situacións de 

práctica de complexidade crecente, con 

eficiencia, seguridade e creatividade.  

 B3.2. Realización combinada de 

desprazamentos, saltos, xiros, 

lanzamentos e recepcións. 

 B3.3. Adaptación das habilidades 

motrices a contornos de práctica non 

habituais que favorezan toma de 

decisións, con seguridade e autonomía: 

o medio natural. 

 B3.4. Control e dominio motor e 

corporal desde unha formulación 

previa á acción. 

 B3.5. Mellora das capacidades físicas 

básicas de forma xenérica e orientada á 

execución das habilidades motrices, 

recoñecendo a influencia da condición 

física na mellora destas. 

 B3.1. Resolver situacións motrices con 

diversidade de estímulos e condicionantes 

espazo-temporais, seleccionando e 

combinando as habilidades motrices 

básicas e adaptándoas ás condicións 

establecidas de forma eficaz. 

 EFB3.1.1. Adapta os desprazamentos a diferentes 

tipos de contornos e de actividades físico-deportivas 

e artístico-expresivas axustando a súa realización 

aos parámetros espazo-temporais e mantendo o 

equilibrio postural. 

 CSC 

 CCEC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.2. Adapta a habilidade motriz básica de 

salto a diferentes tipos de contornos e de actividades 

físico-deportivas e artístico-expresivas, axustando a 

súa realización aos parámetros espazo-temporais e 

mantendo o equilibrio postural. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.3. Adapta as habilidades motrices básicas de 

manipulación de obxectos (lanzamento, recepción, 

golpeo etc.) a diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-expresivas, 

aplicando correctamente os xestos e utilizando os 

segmentos dominantes e non dominantes. 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.4 Aplica as habilidades motrices de xiro a 

diferentes tipos de contornos e de actividades físico-

deportivas e artístico-expresivas, tendo en conta os 

tres eixes corporais e os dous sentidos, e axustando 

 CSC 

 CCEE 

 CAA 

 CSIEE 
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 B3.6. Autonomía e confianza nas 

propias habilidades motrices en 

situacións e contornos non habituais. 

 B3.7. Valoración do esforzo e o 

traballo ben executado desde o punto 

de vista motor como base para a propia 

superación. 

 B3.8. Disposición favorable a 

participar en actividades físicas 

diversas aceptando as propias 

posibilidades e limitacións, así como a 

existencia de diferenzas no nivel de 

habilidade. 

a súa realización aos parámetros espazo-temporais e 

mantendo o equilibrio postural. 

 EFB3.1.5. Mantén o equilibrio en diferentes 

posicións e superficies. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 EFB3.1.6. Realiza e propón actividades físicas e 

xogos no medio natural ou en contornos non 

habituais, adaptando as habilidades motrices á 

diversidade e incerteza procedente do contorno e ás 

súas posibilidades. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

BLOQUE 4. ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS 

 b 

 d 

 j 

 k 

 m 

 o 

 B4.1. O corpo e o movemento. 

Exploración, conciencia e gozo das 

posibilidades e recursos da linguaxe 

corporal. 

 B4.2. Recoñecemento e utilización 

creativa das zonas corporais e 

compoñentes do movemento 

expresivo: espazo, tempo e a 

intensidade. Zonas corporais: de 

equilibrio (pernas e pés), de forza 

(centro de gravidade corporal), de 

autoridade (peito, ombreiros, brazos) e 

expresiva (rostro, mirada e pescozo). 

 B4.3. Expresión e comunicación de 

sentimentos e emocións individuais e 

compartidas a través do corpo, o xesto 

e o movemento. 

 B4.1. Utilizar os recursos expresivos do 

corpo e o movemento, de forma estética e 

creativa, comunicando sensacións, 

emocións e ideas. 

 EFB4.1.1. Representa personaxes, situacións, ideas, 

sentimentos, utilizando os recursos expresivos do 

corpo individualmente, en parellas ou en grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.2. Representa ou expresa de forma creativa 

movementos a partir de estímulos rítmicos ou 

musicais, individualmente, en parellas ou grupos. 

 CCEC 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.1.3. Coñece, propón e leva a cabo bailes e 

danzas representativas da cultura galega e doutras 

culturas, seguindo unha coreografía establecida. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 EFB4.1.4. Constrúe e leva a cabo composicións 

grupais en interacción cos compañeiros e 

compañeiras utilizando os recursos expresivos do 

 CCEC 

 CAA 
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 B4.4. Execución de bailes ou danzas 

do folclore popular galego valorando a 

importancia da súa conservación e 

difusión. Execución de danzas do 

mundo valorando a diversidade como 

factor de enriquecemento individual e 

colectivo. 

 B4.5. Participación na composición e 

execución de producións grupais a 

partir de estímulos rítmicos, musicais, 

poéticos... Elaboración de bailes, 

coreografías simples ou montaxes 

expresivas. 

corpo e partindo de estímulos musicais, plásticos ou 

verbais. 

 CSC 

 b 

 d 

 j 

 k 

 B4.6. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, xenéricas 

e específicas e da condición física, 

participando en actividades artístico 

expresivas.  

 B4.7. Recoñecer e valorar a 

posibilidade de cambiar as montaxes 

ou coreografías de actividades 

artístico-expresivas (espazos, 

materiais, tempos...) para adaptalas ás 

necesidades do grupo. 

 B4.2. Relacionar os conceptos específicos 

de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades 

artístico-expresivas. 

 EFB4.2.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nas 

actividades expresivas. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 EFB4.2.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas para a 

mellora das habilidades motrices implicadas nas 

actividades artístico-expresivas. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

BLOQUE 5. ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE  

 a 

 b 

 k 

 B5.1. Autonomía na hixiene corporal 

(vestimenta e aseo tras o exercicio) e 

adquisición de hábitos posturais e 

alimentarios saudables (incluída a 

 B5.1. Recoñecer os efectos do exercicio 

físico, a hixiene, a alimentación e os 

hábitos posturais sobre a saúde e o 

benestar, manifestando unha actitude 

responsable cara a un mesmo. 

 EFB5.1.1. Interésase por mellorar as capacidades 

físicas. 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB5.1.2. Relaciona os principais hábitos de 

alimentación coa actividade física (horarios de 

 CSC 

 CAA 
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correcta hidratación durante e despois 

do exercicio). 

 B5.2. Recoñecemento dos beneficios 

da actividade física na saúde integral 

da persoa e identificación crítica das 

prácticas pouco saudables 

(sedentarismo, abuso do lecer 

audiovisual, adicción ás novas 

tecnoloxías, consumo de tabaco ou 

alcohol...). Valoración do xogo e o 

deporte como alternativas aos hábitos 

nocivos para a saúde. 

 B5.3. Adquisición de hábitos de 

quecemento (global e específico), de 

dosificación do esforzo e recuperación, 

necesarios para previr lesións. 

comidas, calidade/cantidade dos alimentos inxeridos 

etc.). 

 CMCCT 

 EFB5.1.3. Recoñece os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde e os prexudiciais do 

sedentarismo, dunha dieta desequilibrada e do 

consumo de alcohol, tabaco e outras substancias. 

 CSC 

 CAA 

 CMCCT 

 EFB5.1.4. Adopta e promove hábitos posturais 

axeitados na súa vida cotiá e na práctica da 

actividade física, recoñecendo a súa importancia 

para saúde. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 CMCCT 

 EFB5.1.5. Realiza os quecementos de forma 

autónoma e sistemática, valorando a súa función 

preventiva. 

 CSC 

 CAA 

 CSIEE 

 k  B5.4. Mellora da condición física 

orientada á saúde en función do 

desenvolvemento psicobiolóxico. 

 B5.2. Mellorar o nivel das súas 

capacidades físicas, regulando e 

dosificando a intensidade e duración do 

esforzo, tendo en conta as súas 

posibilidades e a súa relación coa saúde. 

 EFB5.2.1. Mostra unha mellora global con respecto 

ao seu nivel de partida das capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB5.2.2. Identifica a súa frecuencia cardíaca e 

respiratoria, en distintas intensidades de esforzo. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSC 

 EFB5.2.3. Adapta a intensidade do seu esforzo ao 

tempo de duración da actividade. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 EFB5.2.4. Identifica o seu nivel comparando os 

resultados obtidos en probas de valoración das 

 CAA 
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capacidades físicas e coordinativas cos valores 

correspondentes á súa idade 

 CMCCT 

 CSC 

 k  B5.5. Recoñecemento e aplicación das 

medidas básicas de prevención e 

seguridade na práctica de actividade 

física en relación coa execución 

motriz, ao uso de materiais e espazos. 

 B5.6. Valoración da actividade física 

como factor esencial no mantemento e 

mellora da saúde. Aprecio, gusto e 

interese polo coidado do corpo. 

 B5.3. Identificar e interiorizar a 

importancia da prevención, a recuperación 

e as medidas de seguridade na realización 

da práctica da actividade física. 

 EFB5.3.1 Explica e recoñece as lesións e 

enfermidades deportivas máis comúns, así como as 

accións preventivas e os primeiros auxilios. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CMCCT 

BLOQUE 6. OS XOGOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 a 

 b 

 k 

 m 

 B6.1. Uso adecuado das estratexias 

básicas dos xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

 B6.2. Aceptación e respecto cara ás 

normas, regras e persoas que participan 

no xogo. Elaboración e cumprimento 

dun código de xogo limpo. 

 B6.1. Resolver retos tácticos elementais 

propios do xogo e de actividades físicas, 

con ou sen oposición, aplicando principios 

e regras para resolver as situacións 

motrices, actuando de forma individual, 

coordinada e cooperativa e desempeñando 

as diferentes funcións implícitas en xogos 

e actividades 

 EFB6.1.1. Utiliza os recursos adecuados para 

resolver situacións básicas de táctica individual e 

colectiva en diferentes situacións motrices. 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 EFB6.1.2. Realiza combinacións de habilidades 

motrices básicas axustándose a un obxectivo e a uns 

parámetros espazo-temporais. 

 CAA 

 CSIEE 

 CSC 

 d 

 k 

 m 

 o 

 B6.3. O xogo e o deporte como 

fenómenos sociais e culturais. Práctica 

de xogos e actividades deportivas de 

diferentes modalidades con dificultade 

crecente. 

 B6.4. Coñecemento, práctica e 

valoración dos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. Coñecemento e 

práctica de xogos doutras culturas. 

 B6.2. Coñecer, valorar e poñer en práctica 

a diversidade de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas, en especial as de 

Galicia. 

 EFB6.2.1. Expón as diferenzas, características e/ou 

relacións entre xogos populares, deportes colectivos, 

deportes individuais e actividades natureza. 

 CCL 

 CCEE 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.2.2. Recoñece a riqueza cultural, a historia e a 

orixe dos xogos e os deportes tradicionais de 

Galicia. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 
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 EFB6.2.3. Realiza e pon en valor distintos xogos e 

deportes tradicionais de Galicia respectando os 

principios e regras específicas destes. 

 CCEC 

 CAA 

 CSC 

 a 

 b 

 k 

 B6.5. Desenvolvemento das 

habilidades motrices básicas, xenéricas 

e específicas e da condición física, 

participando en xogos predeportivos e 

en predeportes. Recoñecer e valorar a 

posibilidade de cambiar as regras de 

xogo (espazos, materiais, tempos...) 

para adaptalas ás necesidades do 

grupo. 

 B6.6. Uso adecuado das estratexias 

básicas dos xogos relacionadas coa 

cooperación, a oposición e a 

cooperación-oposición. 

 B6.3. Relacionar os conceptos específicos 

de Educación física e os introducidos 

noutras áreas coa práctica de actividades 

físico-deportivas. 

 EFB6.3.1. Identifica a capacidade física básica 

implicada de forma máis significativa nos 

exercicios. 

 CMCCT 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.3.2. Recoñece a importancia do 

desenvolvemento das capacidades físicas para a 

mellora das habilidades motrices. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.3.3. Distingue na práctica de xogos e deportes 

individuais e colectivos estratexias de cooperación e 

de oposición. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSC 

 EFB6.3.4. Describe os exercicios realizados, usando 

os termos e coñecementos que sobre o aparello 

locomotor se desenvolven na área de Ciencias da 

natureza. 

 CMCCT 

 CCL 

 CSC 

 CAA 

 k 

 l 

 n 

 o 

 B6.7. Iniciación ao deporte de 

orientación (colexio, parque, medio 

natural). Toma de contacto co compás. 

Participación na organización e 

desenvolvemento de xogos de 

orientación. 

 B6.8. Práctica responsable de 

actividades físicas lúdicas e deportivas 

 B6.4. Manifestar respecto cara á contorno 

e o medio natural nos xogos e actividades 

ao aire libre, identificando e realizando 

accións concretas dirixidas á súa 

preservación. 

 EFB6.4.1. Faise responsable da eliminación dos 

residuos que se xeran as actividades no medio 

natural. 

 CSC 

 CAA 

 EFB6.4.2. Utiliza os espazos naturais respectando a 

flora e a fauna do lugar. 

 CSC 

 CAA 
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nas saídas á contorno natural de 

Galicia. 

 6.9. Coñecemento, goce, coidado e 

valoración da natureza. 
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3. TEMPORALIZACIÓN. 
 

       
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

2º PRIMARIA 
MES CONTIDOS 

SETEMBRO 

-Presentación 
-Normas 

-Avaliación inicial 

OUTUBRO 
Esquema corporal 

-Lateralidade 
-Relaxación 

NOVEMBRO 
-Percepción espacial e 

temporal. 

DECEMBRO 
-Habilidades motrices 
básicas (locomotrices) 

XANEIRO 

- Habilidades motrices 
básicas (manipulativas) 

- Coordinación e equilibrio 

FEBREIRO -Lanzamentos e recepcións 

MARZO -Expresión corporal, danzas 

ABRIL --Xogos populares 

MAIO 
-Xogos populares e 

alternativos 

XUÑO 
-Xogos na natureza 

-Despedida 

1º PRIMARIA 
MES CONTIDOS 

SETEMBRO 

-Presentación 
-Normas 

-Avaliación inicial 

OUTUBRO 
-Esquema corporal 

-Lateralidade 
-Relaxación 

NOVEMBRO 
-Percepción espacial e 

temporal. 

DECEMBRO 
-Habilidades motrices 

básicas 

XANEIRO 

-Habilidades motrices 
básicas 

- Coordinación e 
equilibrio 

FEBREIRO 
-Lanzamentos e 

recepcións 

MARZO 
-Expresión corporal, 

danzas 
ABRIL -Xogos populares 

MAIO 
-Xogos populares e 

alternativos 

XUÑO 
-Xogos na natureza 

-Despedida 
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*Dependendo da evolución da pandemia poderase desenvolver ou non neste 2º trimestre a actividade de natación escolar 
ofertada polo Concello de Narón que se levaba a cabo co alumnado de 4º E. P. ata o inicio da COVID-19 

3º PRIMARIA 

MES CONTIDOS 

SETEMBRO 

-Xogos de 
presentación/normas 

-Avaliación inicial 

OUTUBRO 
-Esquema corporal 

-Lateralidade 

NOVEMBRO 
-Percepción espacial e 

temporal 

DECEMBRO 
-Habilidades motrices 

básicas 

XANEIRO 

-Habilidades motrices 
básicas 

-Coordinación e 
equilibrio 

FEBREIRO 
-Desplazamentos, 

saltos, xiros 

MARZO 
- Lanzamentos, 

recepcións e golpeos 

ABRIL 
-Expresión corporal /    
    danza tradicional 

MAIO 

-Expresión 
corporal/danza 

tradicional 
-Xogos populares 

XUÑO 

-Xogos alternativos e na 
natureza 

-Despedida 

4º PRIMARIA 

MES CONTIDOS 

SETEMBRO 
-Xogos de 

presentación/normas 
-Avaliación inicial 

OUTUBRO 
-Condición física 

-Saúde 

NOVEMBRO 
-Percepción espacial e 

temporal 

DECEMBRO 
-Habilidades motrices 

básicas 

XANEIRO 
-Coordinación e equilibrio 

-Actividades no medio 
acuático*(todo o trimestre)  

FEBREIRO 
-Habilidades ximnásticas 

(Acrosport) 

MARZO 
-Lanzamentos, recepcións, 

golpeos (Predeporte) 

ABRIL 

-Lanzamentos, recepcións, 
golpeos (Predeporte) 

- Expresión corporal/danza 
tradicional 

MAIO 
-Expresión corporal/danza 

tradicional 
-Xogos populares 

XUÑO 
-Xogos alternativos e na 

natureza 
-Despedida 
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4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 
 

O enfoque metodolóxico desta programación, inspirase no construtivismo, onde o alumno debe ser todo momento o grande 

protagonista do proceso de ensino-aprendizaxe en busca de aprender a aprender. 

Pretendemos que os alumnos e alumnas exploren, descubran e crean nas súas posibilidades de movemento, xunto a unha valoración 

das mesmas. Prestaremos especial atención aos coñecementos previos que teñan os alumnos e alumnas. Todo esto lévanos a unha 

atención individualizada, que responda aos diferentes ritmos de aprendizaxe e que respecte as dificultades que cada alumno poida 

atopar. 

Non hai que conseguir unha resposta motriz única e válida para tódolos alumnos e alumnas, senón mellorar a súa competencia 

motriz con respecto ao punto de partida. 

O neno/a a través de xogos de ocupación do espacio e de exercitar aspectos temporais, aprende a utilizar e organizar o movemento. 

Máis adiante combina aspectos de espacio e tempo en estructuras máis complexas. Tratarei de desenvolver nos alumnos/as 

capacidades motrices e habilidades e destrezas básicas para futuras prácticas da actividade física. Establécense situacións nas que 

se deben dar unhas respostas motrices, coma a realización de diferentes tipos de xogos, cunha dificultade gradual. 

Dentro da nosa área de Educación Física sistematízanse contidos referentes á saúde corporal e inclúense procedementos e actitudes 

considerados beneficiosos para o coidado que require o corpo. 

 

As agrupacións do alumnado serán as que determine en cada momento, individual, por parellas, pequeno grupo, grupo clase, etc. 

 

ESTILOS DE ENSINO: 

 

- Mando directo: proporemos unha modificación deste estilo de cara á súa adaptación ás particularidades destas idades, xa que o 
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mando directo en estado puro se contrapón aos principios metodolóxicos. O esquema que se segue é: 

Demostración → Explicación→ Execución → Avaliación. 

 

- Asignación de tarefas: unha vez explicado o que hai que facer, o alumno/a posúe unha maior independencia á hora de decidir 

sobre os seguintes aspectos da tarefa: número de repeticións, tempo a dedicar, finalizar a tarefa,... Este estilo favorece a motivación 

ao poder adaptar o alumno/a súa execución aos seus intereses e capacidades. 

 

- Ensino recíproco: o alumno/a pasa a ser o mestre/a de maneira que avalía, corrixe e informa os seus compañeiros/as. O docente, 

neste caso eu, decide as tarefas e exercicios que se van realizar e só debe de correxir aos observadores/as. 

 

- Grupos de traballo: con este estilo preténdese lograr unha aprendizaxe da colaboración e a consecución de metas como parte 

integrante dun grupo, co cal resulta moi axeitado para obxectivos de tipo social. 

 

- Descubrimento guiado: proponse unha tarefa para que o alumno/a descubra. O profesor/a guía a consecución dos obxectivos 

pero nunca dá a solución. Prodúcese a seguinte secuencia: 

                  disonancia cognitiva → investigación → descubremento  

O mestre/a dará pistas e pasará á seguinte cando a resposta anterior sexa a correcta. Se hai varias respostas posibles darase un 

indicio para que o alumno/a se decida por unha. 

 

- Resolución de problemas: formúlanse problemas nos que hai varias solucións. o alumno/a motívase polo descubrimento de novas 

solucións. Ao igual que o estilo anterior, se traballa a disonancia cognitiva. 
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5. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

 

 

               

   PROCEDEMENTOS EXPERIMENTAIS           PROCEDEMENTOS DE OBSERVACIÓN 

Instrumentos: Sinxelas probas de execución 

Procedementos de observación directa. 

Instrumentos: Rexistros anecdóticos. 

 

Procedementos de observación indirecta. 

Instrumentos: Listas de control, escalas de valoración, 

puntuación-clasificación, rúbricas de avaliación 
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6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 
 
 
 

1 º e  2º PORCENTAXE 

ASPECTOS TEÓRICOS 10% 

PRÁCTICA DIARIA 40 % 

INTERESE / TRABALLO EN GRUPO / CUMPIRMENTO DAS NORMAS 40 % 

HIXIENE / INDUMENTARIA 10% 
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3 º e  4º PORCENTAXE 

ASPECTOS TEÓRICOS 10% 

PRÁCTICA DIARIA 40 % 

INTERESE / TRABALLO EN GRUPO / CUMPRIMENTO DAS NORMAS 40 % 

HIXIENE / INDUMENTARIA  10% 
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5 º e  6º PORCENTAXE 

ASPECTOS TEÓRICOS  10 % 

RESPECTO, COLABORACIÓN COS COMPAÑEIR@S , COIDADO DO 

MATERIAL 
40 % 

INTERESE E ESFORZO DE CARA A ACTIVIDADE MOTRÍZ NA 

PRÁCTICA DIARIA 
40 % 

PROBAS DE EXECUCIÓN ESPECÍFICAS 10 % 
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7. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA. 
 

 

PRIMEIRO E SEGUNDO CURSO 
 
 

Coñecer, sinalar e utilizar as distintas 

partes do seu corpo. 

Adoptar medidas de seguridade necesarias para 

previr accidentes no desenvolvemento da 

actividade física 

Utilizar os hábitos hixiénicos específicos da 

actividade física 

Coordinar saltos sucesivos diferentes sobre 

un pé ou saltos nos que o impulso se 

realiza coas dúas pernas. 

Orientarse no espazo respecto de si mesmo, dos 

demais e dos obxectos. 

 

Coordinar axeitadamente os xiros, as 

carreiras e os saltos na actividade física. 

 

Participar en todas as actividades propostas 

aceptando os seus compañeiros á marxe da 

súa condición social, cultural, sexual, etc. 

 

Utilizar de forma axeitada os espazos e os 

materiais cos que se desenvolve a actividade 

física. 

Sincronizar os movementos corporais coas 

circunstancias dunha actividade: 

intensidade, duración e espazo no que se 

desenvolve 
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TERCEIRO CURSO 

 Equilibra o corpo, descubrindo e adoptando  

 diferentes posturas, con control da tensión, a  

 relaxación e a respiración. 

 Resolver situacións motrices con diversidade   

 de estímulos e condicionantes espazo- 

 temporais.  

 Ser quen de saber relaxarse seguindo unas  

 pautas dadas. 

 Participar en xogos axustando a súa acción    

 motriz ás características dos mesmos e do   

 entorno de xogo  

Recoñecer tácticas elementais dos xogos 

aplicando as regras en situación de cooperación 

e de oposición. 

 

 Participar de xeito  activo nas actividades  

 propostas 

 Participar e desfrutar nos xogos respetando as  

 normas e aos compañeiros, aceptando os  

 distintos papeis de xogo e resultado. 

Recoñecer a diversidade de actividades físicas, 

lúdicas, deportivas en especial as de Galicia.  

 

 Respectar e aceptar aos seus compañeiros,  

 independentemente da súa raza, aspecto f 

 ísico e condición, así como as normas  

 establecidas na clase. 

 

 Reproducir corporalmente una estructura  

 rítmica sinxela  

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o 

movemento, comunicando sensacións e 

emocións.  

 

 Saber reproducir un ritmo sinxelo co seu  

 corpo. 

 Representar personaxes e situación mediante  

 o corpo e o movemento con desinhibición,  

 espontaneidade e creatividade. 

Utilizar os recursos expresivos do corpo e o 

movemento, comunicando sensacións e 

emocións 

 Ser quen de realizar actividades de mimo de  

 diferentes situación, animais, e obxetos. 



C.P.I . O FEAL – Narón 

                           

 Juan Carlos Bedia Vidal 

Luis Ángel Rodríguez Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mostrar interese por cumrpir as normas  

 referentes ao ciodado do corpo con relación á  

 hixiene e a prevención de riscos na actividade  

 física. 

 Demostrar un comportamento persoal e social  

 responsable, respectándose a un mesmo e aos  

 outros e outras nas actividades físicas e nos  

 xogos, aceptando as normas e regras  

 establecidas.  

 Adoptar hábitos de hixiene correctos tras a  

 práctica de Ed. Física (aseo de mans, cara,  

 caluga). 

 Verbalizar e  buscar información coas novas  

 tecnoloxías de xeito guaido. 

 Buscar de xeito guiado información  

 utilizando fontes de información e facendo uso  

 das TIC.  

 Saber explicar como buscar información dos  

 xogos e as actividades traballadas 
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CUARTO CURSO   
 

Mostrar boa disposición para solucionar os 

conflitos de xeito razoable. 

Recoñecer as condutas inaxeitadas que se 

producen na práctica deportiva. 

Expor as súas ideas expresándose de forma 

correcta en diferentes situacións e respecta as 

opinións dos e das demais. 

Demostrar certa autonomía resolvendo 

problemas motores. 

Participar na recollida e organización  de 

material utilizado nas clases. 

Aceptar formar parte do grupo que lle 

corresponda e o resultado das competicións 

con deportividade. 

Incorporar nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

Respectar ra diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. 

Colocarse á esquerda-dereita de diferentes 

obxectos, persoas e espazos en movemento. 

Realizar a habilidade motriz básica do salto 

en diferentes tipos de contornos. 

Realizar as habilidades motrices básicas de 

manipulación de obxectos (lanzamento, 

recepción) en diferentes tipos de contornos 

intentando aplicar os xestos axeitados e 

utilizando os segmentos dominantes. 

Realizar as habilidades motrices de xiro en 

diferentes tipos de contornos. 

 

Representar personaxes, situacións, 

sentimentos, utilizando os recursos 

expresivos do corpo. 

Realiza movementos a partir de estímulos 

rítmicos ou musicais, individualmente e en 

parellas. 

Mellorar globalmente das capacidades 

físicas. 

 

Coñecer os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde. 

Adoptar hábitos posturais axeitados. 

 

Identificar a frecuencia cardíaca en repouso e 

realizando actividade física. 

 

Ter en conta a seguridade na práctica da 

actividade física, realizando un quecemento 

guiado. 

Utilizar as habilidades motrices básicas en 

distintos xogos e actividades físicas 

Recoñecer as diferenzas e características 

básicas dos xogos populares, deportes 

colectivos, deportes individuais e actividades 

na natureza. 

Recoñecer  e realiza xogos e deportes 

tradicionais de Galicia. 

Distinguir en xogos e deportes individuais e 

colectivos estratexias de cooperación e de 

oposición. 

Utilizar os espazos naturais, respectando o 

medio. 
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QUINTO CURSO 
 
   

Explicar aos seus compañeiros e 

compañeiras as características dun xogo 

practicado na clase e o seu 

desenvolvemento 

Mostrar boa disposición para solucionar os 

conflitos de xeito razoable. 

 

Utilizar as novas tecnoloxías para localizar e 

extraer a información que se lle solicita. 

 

Expoñer as súas ideas de forma coherente e 

exprésase de forma correcta en diferentes 

situacións e respecta as opinións dos e das 

demais. 

Demostrar autonomía e confianza en 

diferentes situacións, resolvendo problemas 

motores con espontaneidade e creatividade. 

 

Incorporar nas súas rutinas o coidado e 

hixiene do corpo. 

 

Participar na recollida e organización de 

material utilizado nas clases. 

Aceptar formar parte do grupo que lle 

corresponda e o resultado das competicións 

con deportividade. 

Respectar a diversidade de realidades 

corporais e de niveis de competencia motriz 

entre os nenos e nenas da clase. 

Realiza desprazamentos adaptándose a 

diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas axustándose a parámetros 

espazo-temporais e intentando manter o 

equilibrio postural. 

Realizar a habilidade motriz básica de salto 

adaptándose a diferentes tipos de contornos e 

de actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas, axustando a súa realización aos 

parámetros espazo-temporais e intentando 

manter o equilibrio postural 

Adaptar as habilidades motrices básicas de 

manipulación de obxectos (lanzamento, 

recepción, golpeo etc.) a diferentes tipos de 

contornos e de actividades físico-deportivas 

e artístico-expresivas interiorizando e 

aplicando os xestos cos segmentos 

dominantes e iniciando a práctica cos non 

dominantes. 

Aplicar as habilidades motrices de xiro a 

diferentes tipos de contornos e de 

actividades físico-deportivas e artístico-

expresivas tendo en conta os dous eixes 

corporais e os dous sentidos, e axustando a 

súa realización aos parámetros espazo-

Manter o equilibrio en diferentes posicións e 

superficies. 

 

Realizar actividades físicas e xogos no 

medio natural ou en contornos non habituais, 

adaptando as habilidades motrices á 

diversidade e incerteza procedente da 

contorno e ás súas posibilidade 
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temporais e intentando manter o equilibrio 

postural 
 

Representar personaxes, situacións, ideas, 

sentimentos utilizando os recursos 

expresivos do corpo individualmente, en 

parellas ou en grupos 

Representar ou expresa movementos a partir 

de estímulos rítmicos ou musicais, 

individualmente, en parellas ou grupos 

Ter interese por mellorar as capacidades 

físicas 

 

Recoñecer os efectos beneficiosos do 

exercicio físico para a saúde e os 

prexudiciais do sedentarismo, dunha dieta 

desequilibrada e do consumo de alcohol, 

tabaco e outras substancias.. 

Realizar os quecementos de forma autónoma e 

sistemática. 

 

Mostra unha mellora global con respecto ao 

seu nivel de partida das capacidades físicas 

orientadas á saúde. 

 

Relacionar a frecuencia cardíaca e 

respiratoria, con distintas intensidades de 

esforzo. 

Comezar a adaptar a intensidade do seu 

esforzo ao tempo de duración da actividade. 

 

Utilizar os recursos adecuados para resolver 

situacións básicas de táctica individual e 

colectiva en diferentes situacións motrices. 

Realizar distintos xogos e deportes 

tradicionais de Galicia respectando 

principios e regras destes. 

Distinguir en xogos e deportes individuais e 

colectivos estratexias de cooperación e de 

oposición. 

Utilizar os espazos naturais con respecto. 
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SEXTO CURSO 
    

Coñecer e utilizar as distintas partes do seu 

corpo para o exercicio físico 

Utiliza a roupa, o calzado e os materiais 

axeitados para a realización da actividade 

física. 

Adoptar medidas de seguridade necesarias 

para previr accidentes no desenvolvemento 

da actividade física. 

Sincronizar os movementos corporais a 

diferentes cambios nas condicións dunha 

actividade: intensidade, duración e espazo 

no que se desenvolve. 

Reproducir estruturas rítmicas, disociando 

diferentes segmentos corporais.  

 

Utilizar os desprazamentos e os xiros en 

distintas situacións de forma axeitada. 

 

Disociar os segmentos superiores e 

inferiores do eixe corporal e adaptar os seus 

movementos a diferentes situacións espazo-

temporais 

Oriéntarse no espazo respecto de si mesmo, 

aos demais e aos obxectos 

 

Coordinar axeitadamente os xiros, as 

carreiras e os saltos na actividade física. 

 

Lanzar obxectos cunha boa execución e 

precisión en distancias curtas e sobre 

obxectivos estáticos ou dinámicos.  

Tomar parte con interese en calquera tipo de 

xogo, aceptando o seu nivel de destreza e 

confiando nas súas propias posibilidades. 

Participar en todas as actividades propostas 

aceptando os seus compañeiros e 

compañeiras á marxe da súa condición 

social, cultural, sexual, etc. 

 

Colaborar activamente no desenvolvemento 

dos xogos e deportes de grupo, amosando 

unha actitude de aceptación cara aos demais, 

superando as frustracións que se poidan 

producir. Interésase por coñecer a 

diversidade de actividades deportivas, 

coidando os materiais e espazos onde se 

practican.  

Utilizar de forma axeitada os espazos e 

materiais cos que se desenvolve a actividade 

física. 

 

Valorar a participación en xogos e 

competicións, prescindindo do resultado 

obtido. 

 

Coordinar o movemento con diferentes 

ritmos. Utiliza o xesto e o movemento para a 

comunicación e a representación. 
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8. RELACIÓN COA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Os temas transversais son temas de impacto actual e de gran importancia, que deben tratarse conxunta ou separadamente 

co currículo. Son aspectos que poden ser tratados por tódalas áreas e forman parte do proxecto curricular dos Centros. Os temas 

transversais son: 

Educación do Consumidor 

 Os nenos/as son os máis afectados pola publicidade actual. Así, debemos facer actividades que posibiliten criterios de 

utilización do material deportivo que se utiliza. Ditos criterios estarán na liña do uso axeitado dun material (chándal, calzado...) en 

función da súa utilización, e non de modas ou marcas. 

 

Educación para a Paz 

 Os conflitos relacionais son bastante frecuentes. Os roces, os choques, os enfados... fan que xurdan situacións agresivas, que 

debemos encauzar para que se solucionen polo camiño da aceptación do fallo, comprensión ou raciocinio. Temos unha boa 

oportunidade de amosar isto a través dos xogos, que coa súa normativa “flexible” favorecerá o asumir as regras e normas de maneira 

democrática. 

 

Educación para a Igualdade de Oportunidades de ambos Sexos 

 Sempre houbo un tratamento desigual de homes e mulleres na escola, reflexo do que ocorre na sociedade. Sempre existiron 

roles diferentes nos dous sexos. Hoxe en día vanse superando as diferencias pouco a pouco, aínda que segue a habelas na 

sociedade actual. A Educación Física é unha das áreas onde isto está máis presente, co que debemos modificar hábitos 

discriminatorios polo sexo e procurar actividades que non impliquen esta situación. Así, coidaremos o vocabulario, os debuxos, as 

tarefas, os espazos, os grupos, para que non sexan discriminatorios. 
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Educación Vial 

Durante o desenvolvemento das sesións traballaremos aspectos relacionados coa orientación, calidade de movemento, 

velocidades, traxectorias, direccións, ocupacións dos espazos, distancias... cualidades todas elas que se teñen en conta para 

traballar calquera característica da educación vial. 

 

Educación para a Saúde 

Debemos ensinar a coidar o espazo natural. As actividades na natureza, que na medida do posible non terán ningún impacto 

ambiental, estarán presididas polo coidado minucioso do entorno e imprimirán unha actitude de respecto a todo o relacionado coa 

natureza. 

 

Educación Cívica e Moral 

Os comportamentos cun mesmo, cos demais e cos obxectos, denotan pautas axeitadas ou non dun código determinado de 

valores. Nos proxectos educativos dos centros constátanse as actitudes e os comportamentos dentro dunha comunidade (a escolar). 

Valores como a colaboración, a solidariedade, o respecto, o traballo, o esforzo, a adquisición de hábitos para a saúde e a 

convivencia... son traballados e potenciados a través do traballo diario, dentro e fóra da aula.  

 Na Educación Física temos a posibilidade do xogo, un cauce perfectamente deseñado para analizar, modificar e potenciar os 

comportamentos individuais ou de grupo, cun mesmo e cos demais. 

  

 

 

 

 

 

 

 



C.P.I . O FEAL – Narón 

                           

 Juan Carlos Bedia Vidal 

Luis Ángel Rodríguez Rodríguez 

9. MATERIAL E RECURSOS. 
 

 MATERIAIS 

 O material asinado para a realización das sesións de Educación Física neste Centro permitirá desenvolver axeitadamente 

tódolos bloques de contidos da área, se ben sería convinte mercar algún novo material ó longo do curso, para un mellor 

desenvolvemento de ditos bloques. 

 

MATERIAL BÁSICO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 8 espaldeiras. 

 6 bancos suecos grandes (2 con enganche para espaldeira). 

 2 bancos suecos pequenos. 

 1 colchoneta quitamedos de 3x2 metros. 

 12 colchonetas finas de 2x1 metro. 

 picas de plástico de diferentes tamaños. 

 40 aros de distintos tamaños. 

 12 conos. 

 12 indiacas  

 20 cordas grandes. 

 6 balóns medicinais (1 de 3 kg. e 2 de 2 kg.). 

 19 pelotas (5 de foam, 10 rugosas e 4 variadas). 

 1 xogo de bólos (6 bólos e 2 bólas). 

 varios tobogáns de psicomotricidades. 

 1 kit de psicomoticidade. 

 14 balóns brandos de diferentes tamaños 

 4 balóns xigantes 

 Saquiños de area para psicomotricidade 
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 20 pompóns de cores 

 6 pasillos túnel 

 Cintas de cores para facer equipos 

 

MATERIAL DEPORTIVO 

 BADMINTON: 

- 20 raquetas  

- 20 volantes. 

- 2 redes. 

 BALONCESTO: 

- 15 balóns  

- 4 canastas 

 VOLEIBOL: 

- 12 balóns (xenéricos que poden adaptarse) 

- 1 rede. 

 MATERIAL XENÉRICO: 

- 5  gomas. 

- 1 inchador. 

- 1 xaula. 

- 4 redes portabalóns. 

 BALONMANO 

           -10 balóns de balonmano 

- 1 rede e portaredes para colocala 
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
 

No proceso de ensinanza-aprendizaxe darase resposta ás necesidades educativas especificas dos alumnos, sexan temporais  

(lesións ou enfermidades) ou permanentes (no ciclo non hai valorado ningún caso). Para elo, no caso de presentarse algún 

modificaranse todos aqueles elementos non prescriptivos do currículo, metodoloxía, actividades, materiais etc. Igualmente 

respectaremos os diferentes ritmos de aprendizaxe a través dunha metodoloxía que como xa dixemos prime o proceso ao resultado 

final. 

 

11. PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE CURSOS ANTERIORES. 
 

Para os alumnos\as que teñan pendente superar os obxectivos de cursos anteriores, tendo en conta as características da nosa 

área e seu carácter continuo e global, tomaranse as mediadas de reforzo educativo das se falaron. Modificaremos os diferentes 

elementos non prescriptivos del currículo ( individualmente en función de cada caso), e tomaranse como referencia para a súa 

avaliación os criterios de cualificación e os mínimos esixibles para o curso que ten sen superar o alumno\a. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

Dende a área de Educación Física durante este curso colaboraremos co Programa de Educación Vial do Concello de Narón, que 

inclúe diferentes actividades tanto no centro como fóra del; marchas ciclistas, circuítos, charlas etc. 

 

Durante un trimestre, o alumnado de 4º de E. Primaria participara na campaña de Natación Escolar do Concello de Narón sempre e 

cando a COVID-19  o permita. 

 

Realizaremos actividades de fomento de diferentes deportes en colaboración con diferentes colexios, clubs e asociacións 

deportivas adatadoas ao Protocolo COVID-19. 

 

Segundo a evolución da pandemia como nos dous últimos cursos previos á mesma e agardando a súa evolución, temos previsto 

organizar xunto ao Departamento de E. Física da E.S.O., unha carreira de fin de curso polo entorno do centro. Nesta actividade 

colabora o A.M.P.A. o Concello e diferentes empresas do entorno. 
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13. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR. 
 

Dentro das Unidades Didácticas  que concretan esta programación inclúense as seguintes accións para o desenvolvemento do 

plan lector do centro: 

- Sinxelas lecturas, sobre temas relacionados ca actividade física e o deporte. 

- Redaccións sobre algún xogo que coñezan. 

- Traballos diversos sobre temas relacionados coa Educación Física, a saúde e os hábitos para levar una vida saudable. 

 

 

14. ACCIÓNS PREVISTAS DE ACORDO CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs. 
 

Dentro das Unidades Didácticas  que concretan esta programación inclúense as seguintes accións para o desenvolvemento do 

plan de integración das TICs: 

- Realizar diferentes actividades na Pizarra Dixital: actividades de lateralidade, e percepción espazo temporal.  

- Desenvolver no 3º ciclo a Unidade Didáctica multimedia, Os Xogos Olímpicos, elaborada o curso 2009-2010 polo mestre 

que imparte no ciclo, durante unha licenza por estudos. 

- Actividades da rede Ludos así como da páxina de contidos educativos da Xunta de Galicia. 

- Búsqueda de información sobre diferentes contidos da Educación Física. 

 

15. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN. 
 

Co propósito de mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe, tanto durante como ao final do desenvolvemento desta programación 

segundo os resultados que vaimos acadando reflexionarei sobre os seguintes aspectos: 

- Contribuímos ao desenvolvemento das competencias básicas? 

- Son adecuados os obxectivos? Son moi amplos ou quédanse curtos? 

- Son axeitados os contidos e a súa secuenciación? Será necesario acurtalos ou amplialos? 

- A metodoloxía e axeitada para acadar os obxectivos previstos? 
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- Os materiais e espazos elixidos son axeitados para as tarefas a realizar? 

- Estamos dando resposta a diversidade e respectando diferentes ritmos de desenvolvemento e aprendizaxe? 

- Os mínimos para acadar unha avaliación positiva son realistas? 

- Estou primando realmente nas avaliacións os procesos sobre os resultados? 

 

        16. METODOLOXÍA DE TRABALLO QUE SE SEGUIRÁ EN CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.  
 

No suposto de ter que recorrer ao ensino a distancia cun grupo ou varios fixamos en primeiro lugar os seguintes obxectivos:  
 
       - Manter o contacto co alumnado.  

       - Facilitar ao alumnado actividades motrices sinxelas que poidan realizar na casa que fomenten a práctica diaria de actividade     

         física para evitar o sedentarismo.  

      - Propor actividades variadas adaptadas ao currículo e á programación didáctica.  

      - Non sobrecargar ao alumnado de actividades. 
 
A organización do traballo será a seguinte:  
 
      - Semanal ou quincenalmente, dependendo do grupo ao que fose dirixida e do contido a traballar, propoñeremos ao grupo un    

        “reto” para cada semana ou quincena.  

      - En función da actividade proposta faremos un seguimento continuo; envío de vídeos, comunicación vía correo electrónico,    
        videoconferencias etc.  
 
Actividades que se proporán:  
 
       - Sinxelas actividades e xogos motrices adaptados para ser desenvolvidos na casa.  

      - Ademais de actividade motriz proporemos outras como; fabricación de materiais reciclando cousas que temos na casa,   
        proposta de lecturas, redaccións ou traballos sobre diferentes elementos do currículo ou contidos da programación anual e    
        elaboración de vídeos e fotos sobre as actividades realizadas.  
 
O recurso fundamental que empregaremos será a Aula Virtual do centro. No caso de 5º e 6º a Aula Virtual EVA de Edixgal. 
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1. INTRODUCIÓN: 

Na etapa de Educación Infantil, máis que en calquera outra, desenvolvemento e aprendizaxe son procesos 

dinámicos que teñen lugar como consecuencia da iteración co ámbito. Cada neno/a ten o seu ritmo e o seu 

estilo de maduración, desenvolvemento e aprendizaxe, por iso, a súa afectividade, as súas características 

persoais, as súas necesidades, intereses e estilo cognitivo, deberán ser tamén elementos que condicionen 

a práctica educativa nesta etapa. Neste proceso adquire una relevancia especial a participación e 

colaboración coas familias. 

A Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación no capítulo III, determina que se entende por currículo o 

conxunto de obxectivos, competencias básicas , contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación. 

En virtude disto, o currículo da educación infantil establécese no Decreto 330/2009, do 4 de xuño. 

As competencias básicas son aquelas que debe desenvolver un alumno ou una alumna ao longo de todo o 

ensino, non depende nin dunha materia en concreto, nin dun ciclo educativo determinado. Cada unha das 

áreas contribúe ao desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa vez, cada una das competencias 

básicas alcánzase como consecuencia do traballo en varias áreas ou materias. 

Aínda que estas veñen indicadas para o ensino obrigatorio, é preciso que o seu desenvolvemento se inicie 

dende o comezo da escolarización, de xeito que a súa adquisición se realice de forma progresiva e 

coherente. Estas competencias, polo tanto, orientarán e impregnarán o currículo de educación infantil, 

téndose como referentes que guíen a práctica educativa e condicionen o tratamento das áreas. 

 

 

2. CONTEXTO DO CENTRO: 

 

 

Centro: CPI do Feal Dirección: Rúa Río Seco s/n 
 

 

Teléfono: 881938177  Correo electrónico: cpi.feal@edu.xunta.es 

 

Localidade: Narón Provincia: A Coruña Código Postal: 15572 

 

 

Composición do departamento de linguas estranxeiras para educación infantil 

 

                 Norberto Leivas Rodríguez 

 

Perfil do centro 

Dentro do Concello, o centro sitúase nun ambiente semiurbano, moi próximo aos polígonos industriais 

das Lagoas e do Río do Pozo, que constitúen os grandes motores económicos do Concello. 

 

4º Curso de Educación Infantil - Inglés 

mailto:cpi.feal@edu.xunta.es
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O Centro acolle arredor de seiscentos alumnos e alumnas procedentes das parroquias do Alto do 

Castiñeiro, O Couto, Piñeiros, Xuvia, S. Xiao de Narón, Sedes, Castro, O Val e S. Mateo. A procedencia 

deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e alumnas das parroquias de Sedes, O Val, Castro, S. Xiao 

e S. Mateo, que viven nun contorno rural, atópanse os alumnos/as do Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros 

e Xuvia cunha procedencia semiurbana ou claramente urbana (núcleos de Xubia, Piñeiros, Freixeiro e o 

Alto). Asemade, coexisten no Centro outras culturas minoritarias formadas principalmente pola etnia 

xitana e inmigrantes latinoamericanos. 

 
 

3. XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO: 

A Educación Infantil constitúe unha etapa educativa con identidade propia. Cada neno ten o seu ritmo e o 

seu estilo de maduración, desenvolvemento e aprendizaxe, de maneira que, a súa afectividade, as súas 

características persoais,as súas necesidades, os seus intereses e estilo cognitivo, serán tamén elementos 

que condicionen a práctica educativa nesta etapa. Neste proceso adquire unha relevancia especial a 

participación e colaboración coas familias. 

 

O Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro,  que establece as ensinanzas mínimas do segundo ciclo 

de Educación Infantil, determina os principios xerais, fins e obxectivos desta etapa: 

 

Principios xerais 

Esta etapa ordénase en dous ciclos. O primeiro comprende ata os tres anos, e o segundo, desde os 

tres aos seis anos de idade. 

A Educación infantil ten carácter voluntario. O segundo ciclo desta etapa educativa será gratuíto. 

 

Fins 

A finalidade da Educación infantil é a de contribuír o desenvolvemento físico, afectivo, social e 

intelectual dos nenos e as nenas. 

En ambos ciclos atenderase progresivamente o desenvolvemento afectivo, ao movemento e os 

hábitos de control corporal, as manifestacións da comunicación e do linguaxe, as pautas elementais de 

convivencia e relación social, así como ao descubrimento das características físicas e sociais do 

medio. Ademais  facilitarase cos nenos e nenas elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e 

equilibrada e adquiran autonomía persoal. 

 

Obxectivos 

Esta etapa contribuirá a desenvolver  as capacidades que lles permitan: 

Coñecer o  seu propio corpo e o dos outros,as súas posibilidades de acción e aprender a respectar as 

diferenzas. 

Observar e explorar o seu entorno familiar, natural e social. 

Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

Desenvolver as súas capacidades afectivas. 
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Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e relación 

social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos. 

Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 

Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto-escritura e no movemento, o xesto e o ritmo. 

 

 

4. ÁREAS DO SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

A tres áreas desta etapa son: 

 Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal 

 Coñecemento do entorno 

 As linguaxes: comunicación e representación 

 

No  currículo de segundo ciclo da etapa dáse especial relevancia aos aprendizaxes orientados ao 

coñecemento, valoración e control cos nenos e nenas van adquirindo da súa propia persoa, das súas 

posibilidades e da capacidade para utilizar con certa autonomía os recursos dispoñibles en cada momento. 

Neste proceso resulta relevante a adquisición de destrezas para realizar as actividades habituais cun certo 

grado de responsabilidade, autonomía e iniciativa na utilización adecuada de espazos  e materias, e no 

desempeño das diversas tarefas que se realizan na aula. As interaccións co medio, o crecente control 

motor, a constatación das súas posibilidades e limitacións, o proceso de diferenciación dos outros, farán 

que vaian adquirindo unha progresiva independencia con respecto as persoas adultas. Todo iso contribúe 

a "aprender a ser eu mesmo e aprender a facer" e senta as bases do desenvolvemento da autonomía e 

iniciativa persoal. 

 

 

Linguaxe: comunicación e representación 

Aínda que pode contribuír ás demais áreas, quizás a área máis importante da Lingua Estranxeira é a da 

comunicación e representación. Esta área de coñecemento e experiencia pretende tamén mellorar as 

relacións entre o neno e o medio. As distintas formas de comunicación e representación serven de nexo 

entre o mundo exterior e interior ao ser instrumentos que fan posible a representación da realidade, a 

expresión de pensamentos, sentimentos e vivencias e as interaccións cos demais. 

No uso de distintos linguaxes, nenas e nenos irán descubrindo a mellor adaptación de cada un deles á 

representación das distintas realidades ou dimensións dunha mesma realidade. Desta maneira  facilitarase 

que acomoden os códigos propios de cada linguaxe ás súas intencións comunicativas, acercándose a un 

uso cada vez máis propio e creativo de ditos linguaxes. 

As diferentes formas de comunicación e representación que se integran nesta área son: a linguaxe verbal, 

a linguaxe plástica, a linguaxe musical, a linguaxe corporal, a linguaxe audiovisual e a linguaxe das 

tecnoloxías da información e a comunicación 

Por outra banda, a linguaxe oral é especialmente relevante nesta etapa, é o instrumento por excelencia de 

aprendizaxe, de regulación da conduta e de manifestación de vivencias, sentimentos, ideas, emocións, etc. 

A verbalización, a explicación en voz alta, do que están aprendendo, do que pensan e o que senten, é un 

instrumento imprescindible para configurar a identidade persoal, para aprender, para aprender a facer e 
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para aprender a ser. Coa lingua oral  irase estimulando, a través de interaccións diversas, o acceso a usos 

e formas cada vez máis convencionais e complexas. 

No segundo ciclo de Educación Infantil  preténdese que nenos e nenas descubran e exploren os usos da 

lectura e a escritura, espertando e afianzando  seu interese por eles. A utilización funcional e significativa 

da lectura e a escritura na aula, levaralles, coa intervención educativa pertinente, a iniciarse no 

coñecemento dalgunhas das propiedades do texto escrito e das súas características convencionais cuxa 

adquisición  completarase no primeiro ciclo de Primaria.  

Así mesmo, é necesario o desenvolvemento de actitudes positivas cara a propia lingua e a dos demais, 

espertando sensibilidade e curiosidade por coñecer outras linguas. Na introdución dunha lingua estranxeira 

valorarase dita curiosidade e o acercamento progresivo aos significados de mensaxes en contextos de 

comunicación coñecidos, fundamentalmente nas rutinas habituais de aula. 

A linguaxe audiovisual e as tecnoloxías da información e a comunicación presentes na vida infantil, 

requiren un tratamento educativo que, a partir do uso, inicie a nenas e nenos na comprensión das 

mensaxes audiovisuais e na súa utilización adecuada.   

 

5. OBXECTIVOS: 

En relación coa área, a intervención educativa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes 

capacidades: 

 

Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaxe  e gozo, de 

expresión de ideas e sentimentos e valorar a lingua oral como un medio de relación cos demais e de 

regulación da convivencia. 

Ofrecer un primeiro contacto significativo, divertido e atractivo coa lingua inglesa. 

Tomala como a terceira lingua coa que poder comunicarse. 

Espertar nos nenos a sensibilidade hacia os sons e patróns ingleses de comunicación. 

Complementar e enriquecer a educación dos nenos  noutras áreas. 

Asegurar que sexa unha experiencia positiva e enriquecedora para todos. 

Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral.  

Comprender as intencións e mensaxes de outros nenos e adultos, adoptando unha actitude positiva 

cara a lingua, tanto propia como estranxeira.  

Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios mostrando actitudes de valoración, gozo e 

interese cara eles. 

Iniciarse nos usos sociais da lectura e da escritura explorando  o seu funcionamento e valorándoas 

como instrumento de comunicación, información e gozo.  

Acercarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes e realizar 

actividades de representación e expresión artística mediante o emprego de diversas técnicas. 

Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades dentro da aula, e 

mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios comunicativos. 
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6. CONTIDOS: 

Bloque 1. Linguaxe verbal 

Escoitar, falar e conversar: 

oUtilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos, para explorar 

coñecementos para expresar e comunicar ideas e sentimentos e como axuda para regular a 

propia conduta e a dos demais. 

oUso progresivo, acorde coa idade, de léxico variado e con crecente precisión, estruturación 

apropiada de frases, entoación adecuada e pronunciación clara. 

oParticipación e escoita activa en situacións habituais de comunicación. Acomodación 

progresiva dos seus enunciados aos formatos convencionais, así como acercamento á 

interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por medios audiovisuais. 

oUtilización adecuada das normas que rexen o intercambio lingüístico, respectando a quenda 

de palabra, escoitando con atención e respecto. 

oInterese por participar en interaccións orais na lingua estranxeira en rutinas e situacións 

habituais de comunicación. 

oComprensión da idea global de textos orais en lingua estranxeira, en situacións habituais da 

aula e cando se fala de temas coñecidos e predicibles. Actitude  positiva cara a lingua 

estranxeira. 

 

Aproximación á lingua escrita: 

oAcercamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e gozo. Interese por 

explorar algúns dos seus elementos. 

oDiferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. Identificación de 

palabras e frases escritas moi significativas e usuais. 

oPercepción de diferenzas e semellanzas entre elas. Iniciación ao  coñecemento do código 

escrito a través de esas palabras e frases. 

oUso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes da lingua escrita como libros, revistas, 

periódicos, carteis o etiquetas. Utilización progresivamente axustada da información que 

proporcionan. 

oInterese e atención na escoita de narracións, explicacións, instrucións ou descricións, ledas 

por outras persoas. 

oIniciación no uso da escritura para cumprir finalidades reais. Interese e disposición para o uso 

de algunhas convencións do sistema da lingua escrita como linealidade, orientación e 

organización do espazo, e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos e 

lexibles. 

 

Achegamento á literatura: 

oEscoita e comprensión de contos, relatos, lendas, poesías, rimas ou adiviñanzas, tanto 

tradicionais como contemporáneas, coma fonte de pracer e de aprendizaxe. 

oRecitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición cultural ou de autor, gozando das 

sensacións do ritmo, a rima, e a beleza das palabras. 
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oParticipación creativa nos xogos lingüísticos para divertirse e para aprender. 

oDramatización de textos literarios e gozo e interese por expresarse con axuda de recursos 

extralingüísticos. 

oInterese por compartir interpretacións, sensacións e emocións provocadas polas producións 

literarias. 

oUtilización da biblioteca con respecto e coidado, valoración da biblioteca como recurso 

informativo de entretemento e gozo. 

 

Bloque 2. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e da comunicación 

oIniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos como ordenador. 

oAcercamento a producións audiovisuais como películas, debuxos animados o videoxogos. 

Valoración crítica dos seus contidos e da súa estética. 

oDistinción progresiva entre a realidade e a representación audiovisual. 

oToma progresiva de conciencia da necesidade do uso moderado dos medios audiovisuais e 

das tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

 

Bloque 3. Linguaxe artístico 

oExperimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran o linguaxe plástico 

(línea, forma, cor, textura, espazo). 

oExpresión e comunicación de feitos, sentimentos e emocións, vivencias, ou fantasías a través 

do debuxo e de producións plásticas realizadas con distintos materiais e técnicas. 

oInterpretación e valoración, progresivamente axustada, de diferentes tipos de obras plásticas 

presentes no entorno. 

oExploración das posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiáns e de 

instrumentos musicais. Utilización dos sons atopados para a interpretación e a creación 

musical. 

oRecoñecemento de sons do entorno natural e social, e discriminación dos seus trazos 

distintivos e de algúns contrastes básicos (longo-curto, forte-suave, agudo-grave). 

oAudición atenta de obras musicais presentes no contorno. Participación activa e dgozo na 

interpretación de cancións, xogos musicais e danzas. 

 

Bloque 4. Linguaxe corporal 

oDescubrimento e experimentación de xestos e movementos como recursos corporais para a 

expresión e a comunicación. 

oUtilización, con intención comunicativa e expresiva, das posibilidades motrices do propio 

corpo con relación ao espazo e ao tempo. 

oRepresentación espontánea de personaxes, feitos e situacións en xogos simbólicos, 

individuais e compartidos. 

oParticipación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros xogos de 

expresión corporal. 
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7. CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN: 

Utilizar a lingua oral do modo máis adecuado para unha comunicación positiva con seus iguais e coas 

persoas adultas, segundo as intencións comunicativas, e comprender mensaxes orais diversos, mostrando 

unha actitude de escoita atenta e respectuosa. Mediante este criterio avalíase o desenvolvemento da 

capacidade para expresarse e comunicarse oralmente, para levar a cabo diversas intencións 

comunicativas (pedir axuda, informar de algún feito, dar sinxelas instrucións, participar en conversas en 

grupo). Valorarase o interese e o gusto pola utilización pertinente e creativa da expresión oral para regular 

a propia conduta, para relatar vivencias, razoar, resolver situacións conflitivas, comunicar os seus estados 

anímicos e compartilos cos demais. Igualmente este criterio refírese  á capacidade para escoitar e 

comprender mensaxes, relatos, producións literarias, descricións, explicacións, informacións que lles 

permitan participar na vida da aula. O respecto aos demais manifestarase no interese e na atención cara o 

que din os compañeiros e no uso das convencións sociais (gardar a quenda de palabra, escoitar, mirar ao 

interlocutor, manter o tema), así como a aceptación das diferenzas. 

 

Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e na contorna, iniciándose no seu uso, na 

comprensión das súas finalidades e no coñecemento  dalgunhas características do código escrito. 

Interesarse e participar nas situacións de lectura e escritura que se producen na aula. Con este criterio 

avalíase se os nenos  se interesan pola lingua escrita, e inícianse na utilización funcional da lectura e da 

escritura como medios de comunicación, de información e de gozo. Tal interese mostrarase na atención e 

curiosidade polos actos de lectura e de escritura que se realizan na aula. Observarase o uso adecuado do 

material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, publicidade…). Valorarase o interese por explorar os 

mecanismos básicos do código escrito, así como o coñecemento de algunhas características e 

convencións da lingua escrita, coñecementos que se consolidarán na Educación Primaria. 

 

Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas das diferentes linguaxes artísticas e 

audiovisuais, mostrando interese por explorar as súas posibilidades, por gozar coas súas producións e por 

compartir cos demais as experiencias estéticas e comunicativas. Con este criterio avalíase o 

desenvolvemento das habilidades expresivas por medio de diferentes materiais e técnicas propias dos 

linguaxes musical, audiovisual, plástico e corporal. Observarase o gusto por experimentar e explorar as 

posibilidades expresivas do xesto os movementos, a voz e tamén, a cor, a textura ou os sons. Valorarase o 

desenvolvemento da sensibilidade estética e de actitudes positivas cara as producións artísticas en 

distintos medios, xunto co  interese por compartir as experiencias estéticas. 

 

8. COMPETENCIAS BÁSICAS: 

Segundo o Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da 

Educación primaria, as competencias básicas son aquelas que ten que  desenvolver  un mozo ou unha 

moza ao finalizar a ensinanza obrigatoria para poder lograr  a súa realización persoal, exercer unha 

cidadanía activa, incorporarse na vida adulta de maneira satisfactoria e ser capaz de desenvolve unha 

aprendizaxe permanente ao longo da vida. 
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A inclusión das competencias básicas no currículo ten varias finalidades. En primeiro lugar, integrar as 

diferentes aprendizaxes, tanto as formais, incorporándoas as diferentes áreas ou materias, como as 

informais. En segundo lugar, permitir a todos os estudantes integrar as súas aprendizaxes, poñer en 

relación os distintos tipos de contidos e utilizalos de maneira efectiva cando lles resulten necesarias en 

diferentes situacións e contextos. E, por último, orientar a ensinanza, ao permitir identificar os contidos e os 

criterios de avaliación que teñen carácter imprescindible e, en xeral, inspirar as distintas decisións relativas 

ao proceso de ensinanza e de aprendizaxe. 

 

Coas áreas e materias do currículo preténdese que todos os alumnos e alumnas acaden os obxectivos 

educativos e, consecuentemente, tamén que adquiran as competencias básicas. Nembargantes, non 

existe unha relación unívoca entre a aprendizaxe de determinadas áreas ou materias e o desenvolvemento 

de certas competencias. Cada unha das áreas contribúe ao desenvolvemento de diferentes competencias 

e, a súa vez, cada unha das competencias básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en varias 

áreas ou materias. 

 

O traballo nas áreas e materias do currículo para contribuír ao desenvolvemento das competencias 

básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas e funcionais, imprescindibles para o 

seu desenvolvemento. Así, a organización e o funcionamento dos centros e as aulas, a participación do 

alumnado, as normas de réxime interno, o uso de determinadas metodoloxías e recursos didácticos, ou a 

concepción, organización e funcionamento da biblioteca escolar, entre outros aspectos, poden favorecer 

ou dificultar o desenvolvemento de competencias asociadas á comunicación, o análise do entorno físico, a 

creación, a convivencia e a cidadanía, ou a alfabetización dixital. Igualmente, a acción titorial permanente 

pode contribuír de modo determinante á adquisición de competencias relacionadas coa regulación dos 

aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as habilidades sociais. Por último, a planificación das 

actividades complementarias e extraescolares pode reforzar o desenvolvemento do conxunto das 

competencias básicas. 

 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea, e de acordo coas consideracións expostas, hai 

identificadas oito competencias básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia refírese á utilización do linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

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

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

2. Competencia matemática 

Inicio nas habilidades matemáticas básicas. Os nenos practican a correcta expresión lingüística e a forma 

de escribir os números  e teñen oportunidade de contar obxectos e recoñecer os números escritos. 

Comezan a adquirir un pensamento lóxico para a resolución de problemas da vida cotiá. 

 

3. Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico 
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Ofrécense unha serie de exercicios relacionados coas persoas, obxectos e outros elementos do mundo 

que os rodea. O mundo físico que empeza a coñecer o neno e os novos coñecementos que irá adquirindo 

permitiranlle coñecer mellor os elementos da natureza e as relacións que manteñen os seres humanos co 

espazo no que viven. 

 

4. Tratamento da información e competencia dixital 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información, e para transformala en coñecemento. Vos nenos familiarízanse co manexo e ou 

funcionamento das novas tecnoloxías na clase de inglés. 

 

5. Competencia social e cidadá 

Os nenos aprenden a comunicarse cos demais, a comprender o que os demais lles transmiten e outras 

habilidades necesarias para a convivencia. Comeza a socialización do neno: ten que compartir, seguir 

certas normas, aprender as tradicións sociais, etc. 

 

6. Competencia cultural e artística 

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar críticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, utilizalas coma fonte de enriquecimento e #gozar e consideralas como parte do 

patrimonio dous pobos. Apreciar ou feito cultural en xeral, e ou feito artístico en particular, leva implícito 

dispoñer de aquelas habilidades e actitudes que permiten acceder ás súas distintas manifestacións, así 

como habilidades de pensamento, perceptivas e comunicativas, sensibilidade e sentido estético para poder 

comprendelas, valoralas, emocionarse e gozalas. 

 

Con este método  ofrécense moitas oportunidades para desenvolver a educación cultural e artística coa 

lectura dos contos, as cancións e as actividades de creación plástica. Por outra parte, actuar como os 

personaxes do conto e representalos mediante mímica axudará aos nenos a desenvolver as súas 

capacidades expresivas e creativas. 

 

7. Competencia para aprender a aprender 

A presenza de actividades que permiten traballar a atención, a memoria ou a construción do sentido 

serven para contribuír ao desenvolvemento do aprendizaxe. Esta competencia axuda a desenvolver a 

educación, a realizar e integrar novos aprendizaxes e mellora a capacidade de aprender de forma 

autónoma. 

 

8. Autonomía e iniciativa persoal 

As actividades que obrigan aos nenos a poñerse en el lugar de outro, a tomar decisións ou a decidir entre 

varias cuestións promoven o desenvolvemento desta competencia. Permite aos nenos actuar por iniciativa 

propia e impulsa o proceso de autoestima. 

 

Coa inclusión das competencias básicas  búscase favorecer o desenvolvemento inicial das competencias. 

A través de este curso, os nenos e as nenas traballan moito a competencia en comunicación lingüística 
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coa que se contribúe ao desenvolvemento e adquisición da lingua inglesa: permite aos nenos expresarse e 

comprender mensaxes sinxelos. 

Tamén serve como introdución ás outras competencias básicas que os nenos necesitan para 

desenvolverse na sociedade actual. As competencias constitúen a base dun aprendizaxe continuo ao 

longo de toda a vida. 

 

9. ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 

Establécese como principio fundamental que debe rexer toda a ensinanza básica, co obxectivo de 

proporcionar a todo o alumnado unha educación adecuada as súas características e necesidades. De 

acordo co Real Decreto de referencia:  

A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado adaptando a 

práctica educativa ás características personais, necesidades, intereses e estilo cognitivo dos nenos e 

nenas, dada a importancia que nestas idades adquiren o ritmo e o proceso de maduración 

As administracións educativas establecerán procedementos que permitan identificar aquelas 

características que poidan ter incidencia na evolución escolar dos nenos e nenas. Así mesmo 

facilitarán a coordinación de cantos sectores interveñan na atención deste alumnado. 

Os centros adoptarán as medidas oportunas dirixidas ao alumnado que presente necesidades 

específicas de apoio educativo. 

Os centros atenderán aos nenos e nenas que presenten necesidades educativas especiais buscando 

a resposta educativa que mellor se adapte as súas características e necesidades personais. 

 

Co fin de atender á diversidade,  o proxecto ofrece os seguintes recursos: 

 Leccións de reforzo en cada unidade. 

Actividades opcionais en cada unidade (Optional activities). 

 Fichas opcionais (Seasonal worksheets): Actividades creativas para a clase de inglés relacionadas 

coas distintas estacións e festividades do ano. 

Suxerencias de actividades e xogos. 

 

 

10. METODOLOXÍA: 

 

1. Adquisición da lingua 

A unha idade temperá, a segunda lingua adquírese dunha forma similar á lingua materna. É un proceso 

natural: o neno comprende o que se lle comunica sen necesidade de tradución. A metodoloxía deste curso 

baséase e apóiase directamente nas características da adquisición da  primeira lingua, que son as 

seguintes: 

A adquisición da lingua  desenvólvese ao mesmo tempo que o aprendizaxe intelectual, físico, 

emocional e social. 

A utilización da lingua ten un propósito, un fin. 

Os nenos desenvolven a súa capacidade de escoitar un idioma cando están expostos a el, pero non 

se lles presiona para que o falen. 
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Os adultos xeralmente utilizan un vocabulario moi simple cos nenos e inclúen repeticións e retrousos 

de forma natural. Isto conduce ao neno a repetir a secuencia de sons que escoita e a asociar o son 

con algo específico. 

En cada unidade móstranse catro novas palabras de vocabulario e un novo concepto. Nembargantes, 

en clase, os nenos están expostos a moito máis vocabulario e linguaxe a través das instrucións do 

mestre, as cancións, os contos e as actividades ás que responden de modo natural. 

 

2. A importancia do contexto 

Para poder conseguir os obxectivos anteriormente expostos, toda ensinanza e aprendizaxe necesitan ser 

presentados nun contexto específico. 

O contexto  preséntase a través das personaxes coñecidas de Disney. Isto fai que os nenos se involucren 

afectivamente ao estimular a súa imaxinación e dar significado ás palabras. 

 

3. A importancia do movemento 

O aprendizaxe dos nenos e nenas nesta fase é basicamente kinestésico: aprenden a través do tacto e a 

acción, o movemento. 

O curso conecta a aprendizaxe co desenvolvemento das destrezas motoras. A través de xogos de 

acción e bailes, os nenos aumentan o seu control sobre as distintas partes do seu corpo. 

Manipular pop-outs, stickers, unir dous puntos debuxando unha liña e colorear o pegar gomets en 

lugares concretos son actividades que desenvolven as destrezas motoras finas e a coordinación 

manual e visual dos nenos e nenas. 

 

4. A importancia da música e o ritmo 

A música é moi importante para os nenos e nenas desta idade, posto que axuda a desenvolver o factor 

afectivo e, de acordo con algunhas investigacións e coa experiencia, os nenos aprenden mellor a través da 

música e o ritmo. 

Neste curso, os alumnos/as terán acceso a unha variada selección de música, dende a clásica, pasando 

polo folk, a tradicional, ata o pop. 

 

Todas as clases e as leccións  estrutúranse mediante cancións. 

Cada lección comeza con música: escoitamos ou cantamos algunha das cancións  traballadas 

anteriormente. 

As cancións TPR (con accións) por unidade conteñen as palabras que os nenos e nenas están a 

aprender. 

Os números, as figuras, as cores, as preposicións e os conceptos intercurriculares  refórzanse a 

través de cancións. 

Cada unidade ten unha actividade que require escoitar música e representar certas accións: son os 

story chants, contos rimados para reforzar o vocabulario a través da repetición. 
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11. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

Recursos para o alumno/a: 

 

Book: Utilizamos My Disney Stars and Friends 1, da editorial Pearson. 

Worksheets: En cada ficha  preséntanse o vocabulario e os conceptos de forma visual, con 

actividades enfocadas ao desenvolvemento de habilidades propias da idade, como colorear, trazar, 

debuxar, pegar, relacionar, identificar, secuenciar e contar. Grazas a estas fichas e o traballo do libro, 

o mestre pode facer un seguimento da clase utilizando as actividades principais: unha canción, un 

conto o un póster. 

Review pages: fichas elaboradas polo mestre para repasar os contidos vistos na unidade. 

Gomets e stickers:  Hai  gomets e pegatinas  para varias actividades e para felicitar aos nenos polo 

seu traballo. 

 

Recursos para o mestre/a: 

Textos e imaxes relacionados coas unidades.   

Contos adaptados sobre os temas a tratar. 

Ordenador e pizarra dixital:  que facilita o acceso a xogos interactivos, á páxina principal do libro e a 

diferentes contos e cancións. 

 CDs: Gravación completa das cancións, contos e xogos musicais incluíndo os destinados a  

condución da clase. 

Flashcard Bank: Tarxetas co vocabulario básico para mostrarllas aos alumnos/as, tamén en versión 

dixitalizada 

Posters e troquelados: para traballar cos nenos e nenas. 

Puppets: A través destes bonecos, o mestre pode presentar o vocabulario de maneira divertida. 

 

12. CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será, global, formativa e integradora. Terá en conta o 

seu progreso no conxunto de todas as áreas do currículo. 

A avaliación continua ten carácter formativo e permite incorporar medidas de ampliación, enriquecemento 

e reforzo para o alumnado en función das necesidades que deriven da avaliación do proceso educativo. 

Estas medidas adoptaranse desde o momento en que se identifiquen e en calquera momento, e estarán 

dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

Os criterios de avaliación serán referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das 

competencias básicas como da consecución dos obxectivos e os que se terán en conta para a educación 

infantil son os seguintes: 

 Valorarase se a nena ou o neno toma en consideración os hábitos e as normas que rexen as 

situacións comunicativas –respectar quendas, escoitar atentamente, o uso de fórmulas de 

tratamento axeitadas para saudar, despedirse, presentarse,agradecer… 

 Valorarase a capacidade para escoitar e comprender mensaxes, relatos, descricións, explicacións, 

informacións... 
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 Valorarase a actitude cara a aprendizaxe dunha lingua estranxeira, interesándose por participar en 

interaccións orais, en rutinas, xogos, cancións, rimas e dramatizacións previamente traballadas e 

contextualizadas. 

 Valorarase o interese por participar en situacións significativas de lectura que se produzan na aula. 

 Valorarase o interese en participar nas actividades de escoita e lectura de contos, poesías, 

rimas… , gozando das sensacións de ritmo . 

 Valorarase o uso respectuoso da biblioteca da aula como recurso de entretemento. 

 Valorarase o gusto por experimentar e explorar as posibilidades expresivas do corpo, a voz, os 

elementos plásticos e os sons. 

 

 

13. TRABALLO PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E TELEMÁTICO: 

Se as circunstancias sanitarias o permiten, o traballo na etapa de educación infantil será presencial ao 

100% para acadar os obxectivos usando os materiais e recursos anteriormente citados e adaptándoos aos 

protocolos vixentes en cada momento. 
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Se houbese que traballar de maneira mixta, cun traballo semipresencial tentaríase acadar os obxectivos do curso coa axuda da internet, tendo en conta a 

dispoñibilidade do alumnado, e tendo en conta a idade dos nenos que precisarán axuda e control parental a tempo completo, a través de plataformas dixitais 

como a aula virtual do centro, a páxina web do mesmo, Kahoot, cisco Webex, Jitsi Meet, correo electrónico e o espazo Abalar. 

 

Ante un posible peche de aulas ou mesmo do centro, o traballo telemático levarase a cabo a través das plataformas citadas no traballo semipresencial como 

se fixo durante o estado de alarma durante o curso 19-20. 

 

14. ANEXO I. EXEMPLO DE UNIDADE DIDÁCTICA: 

 

UNIDAD  1 – HELLO! 

 

 1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 

 Vocabulary:  
- Aprender vocabulario y expresiones básicas informales para saludar y presentarse: Hello, Goodbye.  
- Colores: green 

 Grammar: Aprender y practicar la nueva estructura de lenguaje para presentarse: I’m (Dany). 
 Listening: Reconocer palabras y frases básicas cuando se habla, con apoyo visual. 
 Speaking:  

- Cantar canciones simples y tonadillas. 

- Repetir palabras y frases sencillas. 
- Presentarse utilizando una frase sencilla. 
- Reconocer y repetir un adjetivo sencillo. 
- Feelings: utilizar una expresión determinada para expresar una emoción (I’m happy) 
- Values: Utilizar una frase simple para expresar un valor (I’m friendly). 

 Phonics and letters: Gg; goodbye  
 

2.- OBJETIVOS POR LECCIONES 
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Lección 1:  

 Introducir en contexto hello y goodbye 
 Presentar a los personajes principales de la unidad: Snow White, Grumpy, Happy, Dopey, Doc, Sneezy, Bashful, and Sleepy. 

Lección 2:  

 Introducir la estructura: I’m (Danny) 
 Presentarse a sí mismos con una frase básica. 
 Reciclar vocabulario de la lección 1 (hello, goodbye). 

Lección 3:  

 Aprender vocabulario (happy/happiness) y lenguaje nuevo (I’m happy) 
 Feelings (I’m happy): Reconocer, entender y expresar el sentimiento de felicidad. 
 Utilizar una expresión básica para expresar una emoción. 
 Reciclar vocabulario y lenguaje de las lecciones 1 y 2. 

Lección 4:  

Reconocer y nombrar el color verde (green). 

Reconocer y repetir un adjetivo básico. 

Lección 5A:  

 Entender y practicar el lenguaje de la unidad en el contexto de una historieta/cuento (Let’s be friends). 
 Fomentar el placer de la lectura. 
 Reconocer palabras y frases sencillas con apoyo de imágenes (Story Cards). 

 Prácticar el enlace Familia-Escuela leyendo la historia en casa con los padres. 
Lección 5B:  

 Repasar y revisar la historia de la Lección 5A. 
 Reconocer y entender un valor: la amistad (I’m friendly) y utilizar una frase simple para expresarlo. 
 Evaluar la historia y dar una respuesta personal indicando cuanto les ha gustado. 

Lección 6:  
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 Consolidar el tema y el lenguaje de la unidad en un contexto real y más personal y fomentar la educación intercultural positiva y la 
conciencia social.                     

 Reconocer alguna palabra y frase básica cuando se habla despacio y claro, con apoyo visual. 
Lección 7:  

 Repasar el lenguaje de la unidad a partir de un proyecto de aprendizaje. 
 Realizar un pequeño proyecto relacionado con el tema de la unidad, potenciando su creatividad y desarrollando la psicomotricidad 

gruesa y fina una careta/máscara de un enano. 
 Evaluarse.  

Lección 8:  

 Asociar sonido letra (Gg) 
 Reconocer las formas de las letras y distinguir entre mayúscula y minúscula. 

Lección 9: 

 Repasar el lenguaje  clave de la unidad mediante la visualización de un video: una película Disney (Finding Nemo) 
 

3. CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1. LENGUAJE VERBAL 

Escuchar, hablar y conversar: 

Lección 1 

 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
 Listen and say: audición y repetición de vocabulario (Hello, Goodbye) 
 Chant and move: Audición y actuación de un chant: Hello! Goodbye! 
 Stick: Pegado de stickers en su lugar correspondiente (Bird sticker). 
 Play: participación en un juego de respuesta física y gestualización (Marching) para contextualizar el vocabulario. 
 Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 

Lección 2 
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 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
 Sing and move: Visualización y actuación de una canción (Hello! Goodbye!) 
 Play: participación en un juego de comunicación oral contextualizando y practicando la estructura aprendida (Hello, I’m…). 
 Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 

Lección 3 

 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
 Listen: audición y repetición de lenguaje siguiendo una ruta auditiva y asociación con su imagen correspondiente. 
 Sing and move: Audición y actuación de la canción (I’m happy). 
 Stick: Pegado de stickers en su lugar correspondiente (Happy sticker) 
 Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 

Lección 4 

 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
 Listen: audición y repetición de vocabulario siguiendo una ruta auditiva y asociación con su imagen correspondiente. 
 Chant and move: Audición y actuación de un chant (Colors). 
 Color: coloreado de uvas para trabajar el color verde (green). 
 Play: participación en un juego de respuesta física y gestualización (Color Jump) para contextualizar el vocabulario. 
 Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 

Lección 5A 

 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
 Point and say: Observación de las imágenes/vinetas de la historieta en el libro para hacer inferencias, deducir contenidos e 

introducir el lenguaje de la lección haciendo y respondiendo a preguntas y localizando información en las mismas. 
 Look and listen: Audición y lectura de la historia de la unidad, siguiendo una ruta auditiva. Identificación y asociación de imágenes 

cuando se va escuchando el contenido de la historia (Let’s be friends!). Utilización de las Story cards como apoyo visual para 
entender la historia y reconocer palabras y frases sencillas. 

 Who is happy? Find: Repaso de la historia y del lenguaje trabajado en la lección 3 sobre los sentimientos. Los alumnos desarrollan 
sus destrezas de aprendizaje como la observación y la inferencia de información localizando a un personaje que represente la 
emoción trabajada en la unidad (Dopey el enano feliz).Actuación y gesticulación de la historia, haciendo mímica y expresando 
lenguaje. 

 Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 
Lección 5B 

 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
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 Look and listen: Segunda audición y lectura de la historia de la unidad e identificación de las imágenes correspondientes. 
 Choose and circle: audición/lectura de la historia y expresión de opinión y valoración de la misma eligiendo uno de los emoticonos 

propuestos.  
 Find (I’m friendly): Observación de las imágenes de la lección y localización de la que corresponda relacionada con el valor 

trabajado en la lección. 
 Chant and move: audición del chant de la lección y actuación del mismo haciendo las acciones adecuadas. 
 Stick: localización del sticker adecuado (I’m friendly) y pegado en el sitio correspondiente, practicando la psicomotricidad fina.  
 Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 

 

Lección 6 

 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
 Look and say: observación de las imágenes de la lección y expresión libre de palabras de vocabulario para repasar el lenguaje de la 

unidad. 
 Look and listen: Observación de las imágenes de la lección. Audición de una grabación y seguimiento de la misma en una “ruta 

auditiva” por el libro. Segunda audición con paradas en cada una de las imágenes. Repetición de lenguaje. 
 Mark your favorite picture: Repaso de la expresión I like…. Utilizando las imágenes de la lección. Elección e indicación de las 

imágenes que les gusta del libro, fomentando el criterio propio y la conciencia personal. 
 Play (School bus): actuación de una situación hipotética en un autobus para jugar y contextualizar el lenguaje de la lección. 
  Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 

Lección 7 

 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
 Sing and move: visualización/audición y actuación de una canción  (Hello! Goodbye!) 
 Make (Press-Out): realización de un proyecto (la careta del enano Happy). 
 Show and tell: actuación y gesticulación de la historia de Blanca Nieves utilizando las caretas fabricadas y el lenguaje de la unidad. 
 Stick: localización del sticker adecuado (Doppy) y pegado en el sitio correspondiente, practicando la psicomotricidad fina.  
 Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 

Lección 8 

 Audición y actuación de la canción de presentación (Hello). 
 Listen and say: audición y repitición de sonidos de las letras de la lección: Gg. 
 Chant and move: audición de un chant y actuación del mismo haciendo los movimientos indicados. 
 Color: coloreado de las letras Gg mayúsculas y minúsculas. 
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 Play (Echo): participación en un juego de repetir lenguaje. 
 Audición y actuación de la canción de despedida (Goodbye) 

Lección 9 

 Disney Movie Lesson (Finding Nemo): visualización de la película de Disney propuesta para la unidad. 
 

Aproximación a la lengua escrita: 

 Lección 1-Match and say: trazado de lineas para unir ilustraciones (WB) 
 Lección 2-Draw and colour: realización de un dibujo de una cara y coloreado del mismo (WB) 

 Lección 3-Who is happy? Circle: Observación de imágenes y discriminación de las mismas trazando un círculo alrededor de 
lasadecuadas. (WB) 

 Lección 4-Match and color: trazado de lineas para unir ilustraciones y su silueta (WB) 
 Lección 5B-I’m friendly circle: observación de imágenes y discriminación de las mismas trazando un círculo alrededor de 

lasadecuadas. (WB) 

 Lección 6-Trace: trazado de lineas para señalar un camino (WB) 
 Lección 8 (Phonics-letters): Gg (SB y WB) 
 

Acercamiento a la literatura: 

 Películas de Disney de referencia de la unidad (Blanca Nieves) 
 Visualización del video de Disney para la unidad (Finding Nemo). 
 Lectura de la historia de la unidad (Let’s be friends!) 

Conocimientos lingüísticos 

 Vocabulario:  
- Activo: Hello, Goodbye 
- Receptivo: What’s your name? 

 Estructuras comunicativas:  
- Grammar: I’m Danny       
- Feelings: I’m happy 
- Values: I’m friendly 

 Fonética y letras: Gg (goodbye) 
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BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 Producciones audiovisuales: Audición de las canciones, chants y cuentos de la unidad utilizando el ordenador o la pizarra interactiva.  
 Actividades interactivas propuestas para la unidad en el PEP. 

 Utilización del libro digital del Student’s Book. 
 Video Disney al final de la unidad 1 (Finding Nemo). 

 

BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO. 

 Actuación/gesticulación de todas las canciones de gestión del aula: Hello, Goodbye, Sit down, Let’s move!, Let’s clean up!, Good job! 
 Actuación/gesticulación de los chants de la unidad:  

- Lección 1: Hello! Goodbye! Chant 
- Lección 4: Colors chant. 

 Actuación/gesticulación de las canciones de la unidad: 
- Lección 2: Hello! Goodbye song 
- Lección 3: I’m happy song 

 Realización de dibujos-coloreado de la unidad: 
- Lección 2: Draw and color (WB). 

- Lección 4: Match and color (WB) 
- Lección 7: Color your star (WB) 
- Lección 8: Color (WB y SB) 

 Colors-Lección 4: Coloreado de una imagen para trabajar el color de la lección (green). 
 Storytime-Lección 5A: actuación/interpretación de la historia de la unidad (Let’s be friends) 

 Make-Press Out Lección 7: Realización de un pequeño proyecto (una máscara del enanito happy). 
 

BLOQUE 4. LENGUAJE CORPORAL 

 Actuación/gesticulación de todas las canciones de gestión del aula: Hello, Goodbye, Sit down, Let’s move!, Let’s clean up!, Good job! 
 Actuación/gesticulación de los chants de la unidad: 

- Lección 1: Hello! Goodbye! chant 
- Lección 4: Colors chant 
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 Actuación/gesticulación de las canciones de la unidad: 
- Lección 2: Hello! Goodbye song 
- Lección 3: I’m happy song 

 Participación en juegos de Respuesta Fisica Total (TPR), realización de movimiento corporales y gestos y práctica de las habilidades 
motoras gruesas(SB): 
- Lección 1: Marching Play. 
- Lección 2: Hello, I’m… Play 
- Lección 4: Color jump Play 
- Lección 6: School bus Play 
- Lección 8: Echo Play 

 Storytime-Lección 5A: actuación/interpretación de la historia de la unidad (Let’s be friends) 
 

4. CONTRIBUCCIÓN A LAS OTRAS ÁREAS DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 Identificación y expresión de emociones (Lección 3): estar feliz. 
 Desarrollo de movimientos y habilidades motoras finas: 

- Lección 1: Match and say (WB) 
- Lección 3: Who is… Circle (WB) 
- Lección 4: Match and color/Trace. Mark… (WB) 
- Lección 5: Listen and mark/Circle (WB) 
- Lección 6: Which picture is different? Mark (WB) 

- Lección 7: Listen and mark (WB) 
 

- Lección 1-3-5B-7: Stick (SB) 
- Lección 7: Make (SB) 

 

 El cuerpo humano: Conocimiento de las partes de la cara (Lección 2, WB) 
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Bloque 2. Juego y movimiento 

 Total Physical Response (TPR) Play (SB); desarrollo de las habilidades motoras gruesas, control postural: 
- Lección 1: Marching Play 
- Lección 4: Color jump Play 
- Lección 6: School bus Play 
- Lección 8: Echo Play 

 Ritmo y movimiento actuando y gesticulando canciones (con los videos de canciones TPR para las lecciones 2 y 7) y chants de la 
unidad. 

 Storytime-Lección 5A: actuación/interpretación de la historia de la unidad (Let’s be friends) 
 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 Rutinas del aula. 
 Normas en las actividades del aula. 
 Planificación de las tareas para resolverlas: realización de proyectos y manualidades (Lección 7-Press Out). 

 Habilidades de interacción y relación con sus compañeros cuando participa en juegos y actividades (Play) 
 Real World: contextualización de situaciones de la vida real y cotidiana para presentar y practicar lenguaje (Hello, goodbye). 
 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 Aseo personal tras realizar las actividades del aula. 
 Feelings-Lección 3: reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos; La felicidad (I’m happy).  
 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 
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 Respeto y cuidado por los materiales escolares. 
 Clasificación de vocabulario de la unidad (los saludos) 
 Identificación de lugares como: la casa y la familia. 
 Categorización de colores (Lección 4-Colors: green). 
 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 Identificación de seres vivos; animales (Lección 4) 
 Observación de colores en la naturaleza en las ilustraciones de la unidad. 
 

Bloque 3. Cultura y vida en Sociedad 

 La familia y la escuela como primeros grupos sociales de pertenencia. Toma de conciencia de su existencia y funcionamiento (la 
escuela, los objetos del aula y las relaciones entre los alumnos). 

 Observación y comunicación oral a partir de fotografias reales y de la vida cotidiana (Lección 6-Real World: Hello and goodbye) para 
desarrollar conciencia social e individual. 

 Práctica en casa que enlaza la vida escolar y la familia con el código de acceso al Pearson English Portal (PEP). Lectura en casa de 
la historia de la unidad (Let’s be friends!). 

 Incorporación de pautas adecuadas de comportamiento mediante las rutianas y las actividades escolares: Juegos y Actividades 

Play, Actividades Show and Tell (Lección 7), etc. 
 

5. CONTENIDOS CROSS-CURRICULARES 

Arte 

 Actuación/gesticulación de todas las canciones de gestión del aula: Hello, Goodbye, Sit down, Let’s move!, Let’s clean up!, Good job! 
 Actuación/gesticulación de los chants de la unidad: 

- Lección 1: Hello! Goodbye! Chant 

- Lección 4: Colors chant. 
 Actuación/gesticulación de las canciones de la unidad: 

- Lección 2: Hello! Goodbye song 
- Lección 3: I’m happy song 
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 Realización de dibujos-coloreado 
- Lección 2: Draw and color (WB). 
- Lección 4: Match and color (WB) 
- Lección 7: Color your star (WB) 
- Lección 8: Color (WB y SB) 

 Colors-Lección 4: Coloreado de una imagen para trabajar el color de la lección (green). 
 Storytime-Lección 5A: Actuación/interpretación de la historia de la unidad (Let’s be friends) 
 Make-Press Out-Lección 7 Review: Realización de un pequeño proyecto (una máscara del enanito happy) 

 

Lectoescritura  

Pre-escritura 

 Lección 1-Match and say: trazado de lineas para unir ilustraciones (WB) 
 Lección 2-Draw and colour: realización de un dibujo de una cara y coloreado del mismo (WB) 

 Lección 3-Who is happy? Circle: Observación de imágenes y discriminación de las mismas trazando un círculo alrededor de 
lasadecuadas. (WB) 

 Lección 4-Match and color: trazado de lineas para unir ilustraciones y su silueta (WB) 
 Lección 5B-I’m friendly circle: observación de imágenes y discriminación de las mismas trazando un círculo alrededor de 

lasadecuadas. (WB) 
 Lección 6-Trace: trazado de lineas para señalar un camino (WB) 
 Lección 8 (Phonics-letters): Gg (SB y WB) 
 

La historia 

 Storytime-Lección 5A: Let’s be friends!! 
 

Música y movimiento 

 Actuación/gesticulación de todas las canciones de gestión del aula: Hello, Goodbye, Sit down, Let’s move!, Let’s clean up!, Good job! 
 Actuación/gesticulación de los chants de la unidad: 

- Lección 1: Hello! Goodbye! Chant 
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- Lección 4: Colors chant. 
 Actuación/gesticulación de las canciones de la unidad: 

- Lección 2: Hello! Goodbye song 
- Lección 3: I’m happy song 

 

Valores 

 Preguntar las cosas educadamente. Utilizar las expresiones please y thank you. Respetar los turnos. 
 Feelings-Lección 3: Conciencia individual y social identificando y expresando emociones propias y ajenas; la felicidad (I’m happy). 
 Values-Lección 5: la amistad (I’m friendly)  
 

 

6. ATENCION A LA DIVERSIDAD (Actividades de refuerzo y extensión) 

 WB para la la unidad 1 
 Actividades propuestas en el TB para la unidad 1 
 Banco de Juegos (TB)  
 Videos de canciones TPR para las lecciones 2 y 7 de la unidad 1 
 Videos Disney al final de la unidad 1 (Finding Nemo)  
 

 

7. COMPETENCIAS CLAVE de la unidad 

 

COMPETENCIAS CLAVE ACTIVIDADES EN LAS QUE SE CONCRETAN EN LA UNIDAD 

CCL-Competencia en 

comunicación 

Todas las actividades de la unidad emplean la lengua inglesa como instrumento de comunicación. 
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lingüística 

CMCT-Competencia 

en matemáticas, 

ciencias y tecnología 

 Ciencias: Lección 4: reconoce y observa el medio ambiente natural y animal. 

CD Competencia 

digital 

 Actividades interactivas propuestas para la unidad en el PEP. 
 Utilización del libro digital del Student’s Book. 
 Lección 2 y 7: Videos de canciones TPR 
 Video Disney al final de la unidad (Finding Nemo) 

CAA-Aprender a 

aprender 

 Aprende destrezas motoras finas mediante el trazado y la pre-escritura. 
- Lección 1: Match and say  
- Lección 2: Draw and colour  
- Lección 3: Who is happy? Circle  
- Lección 4: Match and color 
- Lección 5: I’m friendly circle  
- Lección 6: Trace: 

- Lección 8 (Phonics-Letters): Reconocimiento de letras (Gg) y asociación con su sonido correspondiente. 
 Aprende a observar y hacer hipótesis a través de las ilustraciones y fotografías reales (Real World-Lección 

6), desarrollando pensamiento crítico y conciencia individual y social. 
 Aprende a hacer deducciones en base a una información que ya tiene, por lo que el contenido (textual o 

visual) le dice (Actividades Find-Lección 5A). 
 Aprende a asociar y clasificar objetos (Actividades Match-Lección 1 y Lección 4, WB). 
 Aprende a hacer inferencias, razonando para encontrar una información que no está literalmente  en el libro, 

estableciendo las conexiones lógicas (Which picture is different? Mark - WB Lección 6). 
 Aprende a jugar y a participar en actividades sociales y de grupo: Actividades Play Lecciones 1,2,4,6 y 8 

(SB) 
 Aprende que el trabajo bien hecho y con perseverancia tiene una recompensa; la pegatina o sticker 

- Lección 1 (Bird) 
- Lección 3 (Happy). 
- Lección 5 (I’m friendly) 

- Lección 7 (Star-shaped Doppy) 
 Aprende a opinar, eligiendo el emoticono adecuado para evaluar una historieta (Lección 5B). 
 Aprende a utilizar criterio propio y pensamiento crítico para elegir fotografías relacionadas con una 
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situación de la vida real (Mark your favorite picture-Real World-Lección 6) 
 Aprende a valorar el trabajo, a planificar, a explorar nuevos conceptos y habilidades cognitivas y a 

resolver pequeños problemas con la realización de proyectos (Make-Lección 7: una máscara del enanito 
happy). 

 Aprende a evaluarse haciendose consciente de las propias posibilidades y limitaciones (Lección 7-Remember) 

CSC-Competencia 

social y ciudadana 

 Unidad 1: aprende como saludar, presentarse y estar con la gente. 
 Aprende a jugar, socializar, compartir y participar en diferentes actividades en pareja o grupo, respetando 

y siguiendo las normas: 
- Lección 1: Marching Play. 
- Lección 2: Hello, I’m… Play 
- Lección 4: Color jump Play 
- Lección 6: School bus Play 
- Lección 8: Echo Play 

 Feelings-Lección 3: aprende a reconocer y expresar emociones y sentimientos suyos y de los compañeros, 
empezando a vislumbrar la conciencia individual y social: I’m happy (la felicidad). 

 Values-Lección 5: aprende y reflexiona sobre valores: I’m friendly (la amistad). 
 Real World: Lección 6 toma conciencia individual y social a partir de observar e interiorizar el entorno y 

aprender sobre otros niños y culturas del mundo.  
 Make-Press Out Lección 7: realiza trabajos y proyectos y los comparten en grupo (Show and Tell: una máscara 

del enanito happy) 

AIE-Autonomía e 

iniciativa personal 

 Aprende iniciativa al completar sus tareas y actividades con perseverancia. 

 Aprende rutinas e iniciativa en la realización de activiades diarias siempre iguales y que no requieren la ayuda 
del profesor. 

 Aprende a participar activamente en juegos simbólicos e interaciones sociales. 
 Aprenden que el trabajo bien hecho, completo y trabajado con perseverancia tiene una recompensa; la 

pegatina o sticker (Lección 1, 3 y 5). 

 Aprende sobre sus sentimientos y necesidades: Feelings-Lección 3, I’m happy (la felicidad). 
 Utiliza criterio propio y pensamiento crítico para elegir fotografías relacionadas con una situación de la vida 

real (Mark your favorite picture-Real World-Lección 6) 
 Aprende a opinar, eligiendo el emoticono adecuado para evaluar una historieta. 
 Muestra interés, atención, perseverancia, resolución de problemas, etc con la realizaciónd de pequeños 

proyectos (Make-Press Out Lección 7): una máscara del enanito happy. 
 Aprende a interaccionar hablando sobre su manualidad para desarrollar confianza e independencia (Show 

and tell Lección 7 SB) 
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 Aprende a evaluarse haciendose consciente de las propias posibilidades y limitaciones, tomando conciencia de 
lo que sabe y lo que necesita aprender (Lección 7-Remember) 

CEC-Conciencia y 

expresiones 

culturales  

 

 Sigue y actua ritmos de canciones y chants: 
- Lección 1: Hello! Goodbye! chant 
- Lección 4: Colors chant. 
- Lección 2: Hello! Goodbye song 
- Lección 3: I’m happy song 

 Entiende y sigue videos (videos de canciones TPR, videos Disney al final de cada unidad: Finding Nemo).  
 Dibuja y colorea, desarrollando su creatividad:  

- Lección 2: Draw and color (WB). 
- Lección 4: Match and color (WB) 
- Lección 7: Color your star (WB) 
- Lección 8: Color (WB y SB) 

 Colors-Lección 4: Coloreado de una imagen para trabajar el color de la lección (green). 
 Storytime (Let’s be friends)-Lección 5A: Actuación/interpretación de la historia de la unidad. 
 Make (Press Out)-Lección 7 Review: Realización de un pequeño proyecto (una máscara del enanito happy) 

 

 

 

8. EVALUACIÓN 

En segundo ciclo de la Educación infantil, la evaluación será global, continuada y formativa. La observación directa y sistemática 

constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. Los recursos/instrumentos para la evaluación de la unidad serán:   

 

Evaluación informal 

 Observación de los alumnos en el aula para comprobar su progreso,  tanto individual como de grupo. 
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Evaluación formal 

 Actividades Review en la lección 7 (SB), p. 11 
 Actividades Remember en la lección 7 (WB), p. 9 
 Observation sheets en el Teacher’s digital resources. 
 

Rúbricas 

 Rúbricas para la evalucaión competencial al final de este documento (Anexo I). 
 Rúbricas de evaluación por bloques de contenidos para la unidad al final de este documento (Anexo II) 
 

 

15. ANEXO II. EXEMPLO DE TEMPORALIZACIÓN DUNHA UNIDADE: 

UNIDAD 1: HELLO! 

Unidad 1 –HELLO!–Lección 1/Sesión 1 (55’) 

Vocabulary:Identificación y práctica de vocabulario en un contexto 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Descritores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección con 
actividades de rutina y 
saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los niños 
cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

 

SB, p. 4 

SBeBook 

WB, p. 2 
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Unidad 1 –HELLO!–Lección 1/Sesión 1 (55’) 

Vocabulary:Identificación y práctica de vocabulario en un contexto 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Descritores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

CSC5 

AIE4-AIE7-

AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

 Audio CD 

TB  

 
Mickey  

Mouse 
puppet  
 
Picture 
Cards 
 
Stickers 
 

Lapicero 

 

 

 

 Centrar a los alumnos 
en el tema de la lección 
y fomentar la 
comunicación y rutinas 
de grupo. 

 Introducirvocabulario de 
la lección. 

 Actividades de contextualización (Circle Time): 
introducción del tema de la lección (saludos y 
presentaciones) con la ayuda de la marioneta 
Mickey y las Picture Cards. 

 

 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5-CS6 

AIE4-AIE7-

AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

Representar 

(gestual) 

Inferir 

Memorizar 
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Unidad 1 –HELLO!–Lección 1/Sesión 1 (55’) 

Vocabulary:Identificación y práctica de vocabulario en un contexto 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Descritores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Presentar el 

vocabulario de la 
lección en contexto: 
- Hello, 
- Goodbye 

 

 Presentar los 
personajes de la 
unidad. 

 Utilizar expresiones 
básicas informales para 

saludar y presentarse. 
 Practicar y 

contextualizar el 
vocabulario aprendido 
en un chant. 

 Despedirse y practicar 
rutinas. 

Actividades de desarrollo (Book Time):  

 Observación de las imágenes de la lección y 
presentación de los personajes, preguntando y 
expresando sus nombres: Snow White, Grumpy, 
Happy, Dopey, Doc, Sneezy, Bashful, and 

Sleepy. 
 Listen and say: audición y repetición de 

vocabulario de la lección. Localización e 
indicación en el libro del vocabulario que se va 
escuchando. 

 Chant and move(Hello! Goodbye!): audición y 

actuación de un chant. 
 Stick: Localización del sticker adecuado a la 

lección y pegado del mismo en el SB (bird 
sticker) 

 Play(Marching): Volver a escuchar el chant de 

la lección (Hello!, Goodbye!) y participación en 
un juego de representacción de las acciones 
correspondientes con movimientos corporales 
adecuados. 

 Goodbye: actividad para despedirse cantando y 

actuando la canción Goodbye. 

CCL 

CD1 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE5-

AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9-CEC10 

Observar 

Inferir 

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

(TPR) 
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Unidad 1 –HELLO!–Lección 1/Sesión 1 (55’) 

Vocabulary:Identificación y práctica de vocabulario en un contexto 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Descritores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Practicar, reforzar y 

extender los contenidos 
y destrezas de la unidad 

Realización de las actividades del Workbook p. 2 

 Match and say. Observación de las imágenes 
de la lección y repaso del lenguaje. Trazado de 
la linea de puntos desde los personajes hasta su 
silueta. 

 Realización de las actividades de ampliación del 
TB (Propuestas,Interactivas,Banco de 
Juegos, Phonics, etc) 

CCL 

CMCT9 

CD1-CD2-CD3 

CAA1-CAA4-

CAA5 CAA6-

CAA7 

CSC3-CSC4-

CSC5-CSC6 

AIE1-AIE2-

AIE4 AIE5 

Observar 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricidad 

fina 

Jugar y 

socializar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 2/Sesión 2 (55’) 

Grammar: Presentación de una estructura gramatical y reciclado de vocabulario de la Lección 1. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenari

o 
Materiales 

 Comenzar la lección con 
actividades de rutina y 
saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los niños 
cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

SB, p. 5 

SBeBook 

WB, p. 3 

Audio CD 

TB  

 
Mickey  
Mouse 
puppet  
 

Picture 
Cards 
 
Pinturas 

de colores 

 Centrar a los alumnos 

en el tema de la lección 
y fomentar la 
comunicación y rutinas 
de grupo. 

 Actividades de contextualización (Circle Time): 

Repaso del lenguaje de la unidad utilizando la 
marioneta de Mickey  y las Picture Cards de 
vocabulario de la unidad. 

 Introducción de la nueva estructura de la 
unidad, observando e imitando lenguaje. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

Representar 

(gestual) 

Inferir 

Memorizar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 2/Sesión 2 (55’) 

Grammar: Presentación de una estructura gramatical y reciclado de vocabulario de la Lección 1. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenari

o 
Materiales 

AIE4-AIE7-AIE8  

 

 Presentar la nueva 
estructurade la lección 
en contexto: 
- I’m (Danny) 

 

 Contextualizar la 
estructura aprendida: 

presentarse a sí mismo 
diciendo una frase 
básica. 

 Practicar y 
contextualizar el 
vocabulario aprendido 

en una canción. 
 Despedirse y practicar 

rutinas. 

Actividades de desarrollo (Book Time):  

 Observación de las imágenes de la lección. 

 Listen and say: audición y repetición de las 
estructuras que oyen, indicando en el libro los 
personajes que se van nombrando. 

 Sing and move(Hello! Goodbye!) visualización 
y actuación de una canción. 

 Play(Hello, I’m…)participación en un juego para 
practicar y personalizar la estructura aprendida.  

 Goodbye: actividad para despedirse cantando 
y actuando la canción Goodbye. 

CCL 

CD1 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE5-AIE7-

AIE8 

CMCT8 

CEC5-CEC7-

CEC8-CEC9-

CEC10 

Observar 

Inferir 

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

 

 

 Practicar, reforzar y 
extender los contenidos 

Realización de las actividades del Workbook p. 3 CCL Observar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 2/Sesión 2 (55’) 

Grammar: Presentación de una estructura gramatical y reciclado de vocabulario de la Lección 1. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenari

o 
Materiales 

y destrezas de la unidad  Draw and colour. Say: realización de un 

dibujo de una cara y coloreado del mismo. 
Expresión oral practicando la estructura 
aprendida en la lección y personalizando 
información. 

 Realización de las actividades de ampliación del 
TB (Propuestas,Interactivas,Banco de 
Juegos, Phonics, etc) 

CMCT9 

CD1-CD2-CD3 

CAA1-CAA4-

CAA5 CAA6-

CAA7 

CSC3-CSC4-

CSC5-CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4 

AIE5 

CEC1-CEC2-

CEC3-CEC4 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricid

ad fina 

Creatividad 

Jugar y 

socializar 

 

 

Unidad 1 – HELLO!– Lección 3/Sesión 3 (55’) 
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Feelings: Conciencia individual y social para enseñar a los niños a identificar, entender y expresar sus sentimientos. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección con 
actividades de rutina y 
saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los niños 
cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula  SB, p. 6 

SBeBook 

WB, p. 4 

Audio CD 

TB  

 
Mickey  
Mouse 
puppet  

 
Picture 
Cards 
 
Stickers 

 
Poster de 
las 
emociones 
 

 

 Centrar a los alumnos 
en el tema de la lección 
y fomentar la 
comunicación y rutinas 
de grupo. 

 Actividades de contextualización (Circle 
Time): toma de conciencia del 
concepto/emoción felicidad y sus diferentes 
expresiones y relación con el lenguaje 
corporal. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

Observar 

Analizar 

Representar 

(gestual) 

Inferir 

Memorizar 

 Identificar y expresar 
emociones propios y de 

Actividades de desarrollo (Book Time):  CCL Observar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 3/Sesión 3 (55’) 

Feelings: Conciencia individual y social para enseñar a los niños a identificar, entender y expresar sus sentimientos. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

los 

otros:felicidad(happy). 
 

 Prácticar y 
contextualizarel nuevo 

lenguaje con una 
canción. 

 Utilizar una expresión 
básica para expresar 
una emoción (I’m 
happy). 

 Despedirse y practicar 
rutinas. 

 Observación de las imágenes de la lección. 

 Listen: audición de una grabación y 
seguimiento de una “ruta auditiva” para 
desarrollar la psicomotricidad fina. Asociación 
con la imagen correspondiente del libro. 

 Sing and move(I’m happy): Audición y 
actuación de la canción para contextualizar el 
lenguaje de los sentimientos. 

 Stick: Pegado de stickers (pegatinas) en su 
lugar correspondiente del SB (Happy sticker) 

 Goodbye: actividad para despedirse cantando 
y actuando la canción Goodbye. 

CD1 

CMCT8-CMCT11 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC1-CSC3-

CSC5-CSC6 

AIE4-AIE5-AIE7-

AIE8 

CEC5-CEC7-

CEC8-CEC9-

CEC10 

Inferir 

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

 

 

 Practicar, reforzar y 
extender los contenidos 
y destrezas de la unidad 

Realización de las actividades del Workbook p. 4 

 How is happy? Circle. Say. Los alumnos 
observanimágenes y las clasifican en 

felices/no felices trazando un círculo alrededor 
de las imágenes correctas. Práctica de la 
expresión I’m happy. 

CCL 

CD1-CD2-CD3 

CMCT8-CMCT11 

CAA1-CAA4-

Observar 

Inferir 

Clasificar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 3/Sesión 3 (55’) 

Feelings: Conciencia individual y social para enseñar a los niños a identificar, entender y expresar sus sentimientos. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Realización de las actividades de ampliación 

del TB (Propuestas,Interactivas,Banco de 
Juegos, Phonics, etc) 

CAA5 CAA6-

CAA7 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4 

AIE5 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricid

ad fina 

Jugar y 

socializar 

 

 

 

 

Unidad 1 – HELLO!– Lección 4/Sesión 4 (55’) 

Colors: Presentar y practicar colores.  
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Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección con 

actividades de rutina y 
saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los niños 

cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

SB, p. 7 

SBeBook 

WB, p. 5 

Audio CD 

TB  

 

Mickey  
Mouse 
puppet  
 
Color Cards 
 
Pinturas de 

color verde 

Recursos 

extras: 

Objetos 
verdes del 
aula como 
cuadernos, 

pelotas, 

 Centrar a los alumnos 
en el tema de la lección 
y fomentar la 

comunicación y rutinas 
de grupo. 

 Actividades de contextualización (Circle 
Time): Introducción del color verde con la 
ayuda de las tarjetas de colores (Color 

Cards) y la marioneta de Mickey. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC2 

Observar 

Analizar 

Representar 

(gestual) 

Inferir 

Memorizar 

 Presentar colores: 
(green). 

Actividades de desarrollo (Book Time):  

 Observación de las imágenes de la lección. 

CCL Observar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 4/Sesión 4 (55’) 

Colors: Presentar y practicar colores.  

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 

 Desarrollar la 
psicomotricidad fina. 

 Participar en un juego 
para contextualizar el 

lenguaje aprendido. 
 Despedirse y practicar 

rutinas. 
 

 Listen and say: audición de una grabación y 

seguimiento de la “ruta auditiva” para 
desarrollar la psicomotricidad fina. Asociación 
con la imagen correspondiente del libro 
según se va escuchando el audio. 

 Chant and move (Colors): Audición y 
actuación de un chant con la ayuda de las 
tarjetas de colores, para practicar el color 
verde (green). 

 Color:coloreado en el libro de las uvas 
utilizando el color verde. 

 Play (Color Jump): participación en un juego 

para moverse hasta cualquier objeto de color 
verde a la vez que se escucha el chant de la 
lección. 

 Goodbye: actividad para despedirse 
cantando y actuando la canción Goodbye. 

CD1 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC5-CS6 

AIE4-AIE5-AIE7-

AIE8 

CMCT8 

CEC2-CEC5-

CEC7-CEC8-

CEC9 

Inferir 

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

 

 

lápices, etc 

Objetos del 
aula de 
otros 
colores 

 

 Practicar, reforzar y 
extender los contenidos 
y destrezas de la unidad 

Realización de las actividades del Workbook p. 5 

 Match and color. Say. Los alumnos 
observan imágenes y las relacionan con sus 
imágenes iguales trazando una linea. 
Despúes colorean las imágenes y practican a 
decir green con cada uno de los animales. 

CCL 

CD1-CD2-CD3 

CAA1-CAA4-

CAA5 CAA6-

Observar 

Inferir 

Clasificar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 4/Sesión 4 (55’) 

Colors: Presentar y practicar colores.  

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Realización de las actividades de ampliación 

del TB (Propuestas,Interactivas,Banco de 
Juegos, Phonics, etc) 

CAA7 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4 

AIE5 

 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricidad 

fina 

Jugar y 

socializar 

 

 

Unidad 1 – HELLO!– Lección 5A/Sesión 5 (55’) 

Storytime: La historia Disney para contextualizar y repasar el lenguaje de la unidad y las emociones 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 5A/Sesión 5 (55’) 

Storytime: La historia Disney para contextualizar y repasar el lenguaje de la unidad y las emociones 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección con 

actividades de rutina y 
saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los niños 

cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

SB, p. 8 

SBeBook 

WB, p. 6 

Audio CD 

TB  

 
 
Mickey  
Mouse 
puppet  
 
Story 
Cards 
 
 
 

 

 Centrar a los alumnos 
en el tema de la lección 
y fomentar la 
comunicación y rutinas 
de grupo. 

 Actividades de contextualización (Circle 
Time): introducción a la historia y el 
lenguaje de la misma mediante los Story 
Cards y la marioneta de Mickey Mouse.  

 Primera lectura y audición de la historia 
(Let’s be friends). 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

Observar 

Analizar 

Representar 

(gestual) 

Inferir 

Memorizar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 5A/Sesión 5 (55’) 

Storytime: La historia Disney para contextualizar y repasar el lenguaje de la unidad y las emociones 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Escuchar y entender 

una historia con 
apoyo visual (Story 
Cards) para consolidar 
el lenguaje de la 
unidad, repasando el 
sentimiento trabajado 
en la lección 3. 

 

 Prácticar y 
contextualizar el nuevo 

lenguaje.  
 Fomentar la lectura. 
 Desarrollar la 

psicomotricidad fina. 
 Despedirse y practicar 

rutinas. 

Actividades de desarrollo (Book Time):  

Observación de las imágenes de la lección. 

 Point and say: Observación de las 
imágenes/vinetas de la historieta en el libro 

para hacer inferencias, deducir contenidos e 
introducir el lenguaje de la lección haciendo 
y respondiendo a preguntas y localizando 
información en las mismas. 

 Look and listen: Audición y lectura de la 
historia de la unidad (Let’s be friends), 
siguiendo una ruta auditiva. Identificación y 
asociación de imágenes cuando se va 
escuchando el contenido de la historia. 

 Who is happy? Find: Repaso de la historia 
y del lenguaje trabajado en la lección 3 sobre 

los sentimientos. Los alumnos desarrollan 
sus destrezas de aprendizaje como la 
observación y la inferencia de información 
localizando a un personaje que represente la 
emoción trabajada en la unidad. 

 Actuación y gesticulación de la historia, 
haciendo mímica y expresando lenguaje. 

 Goodbye: actividad para despedirse 

CCL 

CD1 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-CS6 

CMCT8-CMCT9 

AIE1-AIE4-AIE5-

AIE7-AIE8 

CEC5-CEC7-

CEC8-CEC9-

CEC10 

Observar 

Inferir 

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

Transferir  
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 5A/Sesión 5 (55’) 

Storytime: La historia Disney para contextualizar y repasar el lenguaje de la unidad y las emociones 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

cantando y actuando la canción Goodbye. 

 Practicar, reforzar y 
extender los contenidos 
y destrezas de la unidad: 
Los alumnos 
comprueban su 
comprensión de la 
historia y practican la 
psicomotricidad fina. 

Realización de las actividades del Workbook p. 6 

 Listen and mark. Audición de la historia de 
nuevo. Observación de las imágenes del WB, 

discriminación e indicación de las adecuadas 
mostrando comprensión en la escucha. 

 Realización de las actividades de ampliación 
del TB (Propuestas,Interactivas,Banco de 
Juegos, Phonics, etc) 

CCL 

CD1-CD2-CD3 

CAA1-CAA4-

CAA5 CAA6-

CAA7 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4 

AIE5 

 

Observar 

Inferir 

Clasificar 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricidad 

fina 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

Transferir  
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 5A/Sesión 5 (55’) 

Storytime: La historia Disney para contextualizar y repasar el lenguaje de la unidad y las emociones 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Fomentar el enlace 

Familia- Escuela. 

 Prácticar el enlace Familia-Escuela leyendo la 

historia en casa con los padres. 
 

CCL 

CSC4 

Integrarse en 

los grupos a 

los que 

pertenece. 

Explorar e 

interactuar en 

el entorno que 

les rodea.  

Relacionarse 

con el medio 

físico y 

humano en el 

que viven. 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 5B/Sesión 6 (55’): 

Values: Trabajar valores en el contexto de una historia. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección con 

actividades de rutina y 
saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los 

niños cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

SB, p. 9 

SBeBook 

WB, p. 7 

Audio CD 

TB  

 
Mickey  
Mouse 
puppet  
 
Story 
Cards 
 
Stickers 
 
 
 

 

 Centrar a los alumnos en 
el tema de la lección y 
fomentar la comunicación 
y rutinas de grupo. 

 Actividades de contextualización (Circle 
Time): comunicación oral para introducir 
el valor de la unidad y tomar conciencia 
de su importancia a nivel individual y 
social; la amistad (I’m friendly). 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

Observar 

Analizar 

Representar 

(gestual) 

Inferir 

Memorizar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 5B/Sesión 6 (55’): 

Values: Trabajar valores en el contexto de una historia. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Repasar la historia de la 

lección. 
 Reconocer y entender un 

valor del mundo real; I’m 
friendly (La amistad) 

 Utilizar una frase simple 
para expresar un valor. 

 Prácticar y contextualizarel 
nuevo lenguaje con un 
chant. 

 Desarrollar la 
psicomotricidad fina. 

 Evaluar la historia y dar 
una respuesta personal o 
juicio, indicando cuanto les 
ha gustado. 

 Despedirse y practicar 
rutinas. 

Observación de las imágenes de la lección. 

 Look and listen: Segunda audición y 
lectura de la historia de la unidade 
identificación de imágenes según se van 
escuchando. 

 Choose and circle: audición/lectura de la 
historia y expresión de opinión y 
valoración de la misma eligiendo uno de 
los emoticonos propuestos.Práctica de 
psicomotricidad fina. 

 Find(I’m friendly): Observación de las 

imágenes de la lección y localización de la 
que corresponda. 

 Chant and move: audición del chant de 
la lección y actuación del mismo haciendo 
las acciones adecuadas. 

 Stick:localización del sticker adecuado 
(I’m friendly) y pegado en el sitio 
correspondiente, practicando la 
psicomotricidad fina. 

 Goodbye: actividad para despedirse 

cantando y actuando la canción Goodbye. 

CCL 

CD1 

CAA1-CAA4- 

CAA5-CAA6 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-CS6 

AIE1-AIE4-AIE5-

AIE7-AIE8 

CMCT8 

CEC5-CEC7-

CEC8-CEC9-

CEC10 

Observar 

Inferir 

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

Transferir  

Perseverar 

Tomar 

conciencia 

individual y 

social 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 5B/Sesión 6 (55’): 

Values: Trabajar valores en el contexto de una historia. 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 

 Practicar, reforzar y 
extender los contenidos y 
destrezas de la 
unidad:niños recuerdan el 

valor aprendido en la 
historia y la 
psicomotricidad fina. 

Realización de las actividades del Workbook 

p. 7 

 I’m friendly Circle. Observación de las 

imágenes propuestas. Discriminación e 
identificación de la ilustración adecuada, 
trazando una linea en la misma.  

 Say: expresión oral para practicar la 
expresión I’m friendly apuntando la 

imagen adecuada. Trazado de un círculo 
alrededor de la misma. 

 Realización de las actividades de 
ampliación del TB 
(Propuestas,Interactivas,Banco de 
Juegos, Phonics, etc) 

CCL 

CD1-CD3 

CAA1-CAA4-

CAA5 CAA6-

CAA7 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4 

AIE5 

 

Observar 

Inferir 

Clasificar 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricidad 

fina 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

Transferir  
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 6/Sesión 7 (55’): 

Real World: Consolidación del lenguaje clave y el tema de la unidad en un contexto real, donde se fometa la educación intercultural  

y la conciencia social 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección con 
actividades de rutina y 

saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los niños 
cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

SB, p. 10 

SBeBook 

WB, p. 8 

Audio CD 

TB  

 
Mickey  
Mouse 

puppet  
 
Picture 
Cards 

 Centrar a los alumnos en 
el tema de la lección y 
fomentar la 
comunicación y rutinas 

de grupo. 

 Actividades de contextualización (Circle Time): 
comunicación oral introduciendo el lenguaje de 
la lección con la ayuda de la Marioneta Mickey  
Mouse. Enfocarse en ver las semejanzas con 

otros niños del mundo y su entorno. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

Observar 

Analizar 

Representar 

(gestual) 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 6/Sesión 7 (55’): 

Real World: Consolidación del lenguaje clave y el tema de la unidad en un contexto real, donde se fometa la educación intercultural  

y la conciencia social 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

Inferir 

Memorizar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 6/Sesión 7 (55’): 

Real World: Consolidación del lenguaje clave y el tema de la unidad en un contexto real, donde se fometa la educación intercultural  

y la conciencia social 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Consolidar el lenguaje y 
la temática de la unidad 
en un contexto 
auténtico y real: 

saludos y despedidas 
(Hello and goodbye) 

 

 Reconocer y aprender 
sobre otros niños y 
culturas del mundo. 

 Favorecerel criterio propio 
y pensamiento crítico, su  
capacidad de 
aprendizaje y toma de 

decisiones, el desarrollo 
de su identidad personal 
y su autoestima. 

 Reconocer alguna palabra 
y frase básica cuando se 
habla despacio y claro, 
con apoyo visual. 

Actividades de desarrollo (Book Time):  

 Look and say: Observación de las imágenes de 
la lección. Repaso del lenguaje y vocabulario de 

la unidad. 
 Look and listen: Observación de las imágenes 

de la lección. Audición de una grabación y 
seguimiento de la misma en una “ruta auditiva” 
por el libro. Segunda audición con paradas en 
cada una de las imágenes. Repetición de 
lenguaje. 

 Mark your favorite picture: Introducción de la 
expresión I like…Observación de las imágenes 
de la lección e indicación de qué imagen les 
gusta más. 

 Play (School bus): actuación de una situación 
hipotética en un autobus para jugar y 
contextualizar el lenguaje diciendo hello, 
goodbye. 

 Goodbye: actividad para despedirse cantando y 
actuando la canción Goodbye. 

CCL 

CD1 

CAA1-CAA4-

CAA5-CAA6-

CAA9 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE4-

AIE5-AIE7-AIE8 

CEC7-CEC9-

CEC10-CEC11 

Observar 

Inferir 

Tener criterio  

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 

 

 

https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 6/Sesión 7 (55’): 

Real World: Consolidación del lenguaje clave y el tema de la unidad en un contexto real, donde se fometa la educación intercultural  

y la conciencia social 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Despedirse y practicar 
rutinas. 

 Practicar, reforzar y 
extender los contenidos 

y destrezas de la unidad 

Realización de las actividades del Workbook p. 3 

 Point and say. Observación de las imágenes y 
discriminación/categorización entre las que 
expresan Hello o Goodbye, en dos contextos 
diferentes de la vida real y cotidiana. 

 Trace: trazado de una linea para unir y 

secuenciar las imágenes de Hello y Goodbye. 
 Realización de las actividades de ampliación del 

TB (Propuestas,Interactivas,Banco de 
Juegos, Phonics, etc) 

CCL 

CD1-CD3 

CAA1-CAA4-

CAA5 CAA6-

CAA7 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4 

AIE5 

CEC11 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 7/Sesión 8 (55’): 

Review: Repasar el lenguaje de la unidad mediante aprendizaje basado en proyectos. Realizar un proyecto relacionado con el tema 

 de la unidad 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección con 
actividades de rutina y 
saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los niños 
cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

SB, p. 11 

SBeBook 

WB, p. 9 

Audio CD 

TB  

 
Mickey  
Mouse 
puppet  
 

Picture 
Cards 
 
Stickers 
 
Press-Outs 
 

 Centrar a los alumnos en 
el tema de la lección y 
fomentar la 

comunicación y rutinas 
de grupo. 

 Actividades de contextualización (Circle 
Time): repaso de lenguaje de la unidad, con la 
ayuda de la marioneta Mickey  Mouse y el 

libro. 

CCL 

CAA1-CAA4-CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE2-AIE4-AIE7-

AIE8 

Observar 

Analizar 

Representar 

(gestual) 

Inferir 

Memorizar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 7/Sesión 8 (55’): 

Review: Repasar el lenguaje de la unidad mediante aprendizaje basado en proyectos. Realizar un proyecto relacionado con el tema 

 de la unidad 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Repasar el lenguaje de la 
unidad en contexto. 

 Realizar un proyecto 
relacionado con el tema 

de la unidad (Make-Press 
Out): la careta del enano 
Happy. 

 

 Desarrollar la 
psicomotricidad gruesa y 
fina. 

 Fomentar la motivación, 
el criterio personal y la 
conciencia individual. 

 Despedirse y practicar 
rutinas. 

Actividades de desarrollo (Book Time):  

 Audición y actuación de la canción de 
presentación: Hello 

 Sing and move: visualización/audición y 
actuación de una canción  (Hello! Goodbye!) 

 Make (Press-Out): realización de un 
proyecto(la careta del enano Happy). 

 Show and tell: actuación y gesticulación de 
la historia de Blanca Nieves utilizando las 
caretas fabricadas y el lenguaje de la unidad. 

 Stick: localización del sticker adecuado 
(Doppy) y pegado en el sitio correspondiente, 
practicando la psicomotricidad fina. 

 Goodbye: actividad para despedirse cantando 

y actuando la canción Goodbye. 

CCL 

CD1-CD3 

CAA1-CAA3-

CAA4-CAA5-

CAA6-CAA7 

CAA8-CAA9 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4-

AIE5-AIE6-AIE7-

AIE8 

CEC2-CEC3-

CEC4-CEC5-

CEC7-CEC8-

Observar 

Inferir 

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 

motor y físico 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 7/Sesión 8 (55’): 

Review: Repasar el lenguaje de la unidad mediante aprendizaje basado en proyectos. Realizar un proyecto relacionado con el tema 

 de la unidad 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

CEC9-CEC10 

 Practicar, reforzar y 
extender los contenidos 
y destrezas de la unidad 

Realización de las actividades del Workbook p. 9 

 Listen and mark: Audición de una grabación 
e indicación de las imágenes que se van 
escuchando mostrando comprensión. 

 Color your star: Coloreado de la estrella de 
recompensa, desarrollando su motivación, su 
criterio personal y la conciencia individual. 

 Realización de las actividades de ampliación 
del TB (Propuestas,Interactivas,Banco de 
Juegos, Phonics, etc) 

CCL 

CD1-CD3 

CAA1-CAA4-CAA5 

CAA6-CAA7 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4 

AIE5 

CEC2 

Observar 

Inferir 

Clasificar 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricidad 

fina 

Jugar y 

socializar 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 8/Sesión 9 (55’) 

Phonics (letters): aprender a reconocer las formas de las letras y practicar la psicomotricidad 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección con 

actividades de rutina y 
saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los 

niños cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

SB, p.76 

SBeBook 

WB, p.74 

Audio CD 

TB  

 
 
 
 
 
 

 

 Phonics: Aprender a 
reconocer las formas de 
las letras Gg y 
asociarlas con su 
sonidocorrespondinente
. 

 

 Practicar la 
psicomotrocidad. 

 

Actividades de desarrollo (Book Time):  

 Listen and say: audición y repitición de 
sonidos de las letras de la lección: Gg. 

 Chant and move: audición de un chant y 

actuación del mismo haciendo los 
movimientos indicados. 

 Color: coloreado de las letras Gg 
mayúsculas y minúsculas. 

 Play (Echo): participación en un juego de 

repetir lenguaje. 
 Goodbye: actividad para despedirse 

cantando y actuando la canción Goodbye. 

CCL 

CD1-CD3 

CAA1-CAA4- 

CAA5-CAA6 

CSC1-CSC3-

CSC5-CS6 

AIE4-AIE5-AIE7-

AIE8 

Observar 

Inferir 

Memorizar 

Representar 

(gestual) 

Jugar y 

socializar 

Desarrollo 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 8/Sesión 9 (55’) 

Phonics (letters): aprender a reconocer las formas de las letras y practicar la psicomotricidad 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 

 Despedirse y practicar 
rutinas. 

CEC2-CEC5-

CEC7-CEC8-

CEC9-CEC10 

motor y físico 

 

 

 Practicar, reforzar y 
extender los contenidos 
y destrezas de la unidad 

Realización de las actividades del Workbook p. 

3 

 Mark and say:Observación dela imagen de 
la lección y discriminan las letras 
adecuadas. 

 Color: coloreado de la imagen de la lección, 
personalizando la actividad. 

 Realización de las actividades de ampliación 
del TB (Propuestas,Interactivas,Banco 

de Juegos, Phonics, etc) 

CCL 

CD1-CD3 

CAA1-CAA4-CAA5 

CAA6-CAA7 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE1-AIE2-AIE4 

AIE5 

Observar 

Inferir 

Clasificar 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricidad 

fina 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 9/Sesión 10 (55’) 

Disney video film: entender y seguir una película Disney 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

 Comenzar la lección 
con actividades de 
rutina y saludos. 

 Actividades de introducción(Hello): los 
niños cantan la canción Hello. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE4-AIE7-AIE8 

CEC5-CEC8-

CEC9 

Representar 

(gestual) 

Memorizar 

Aula 

habitual 

 

Salón de 

actos 

TB  

Componentes 

digitales: 

Pearson 

English Portal 

(PEP) 

 

 
 
Marioneta de 

Mickey 

Mouse 

 

Picture Cards 

de la Unidad 

1 

 Centrar a los alumnos 

en el tema de la lección 
y fomentar la 
comunicación y rutinas 
de grupo. 

 Actividades de contextualización (Circle 

Time): repaso de lenguaje de la unidad, 
con la ayuda de la marioneta Mickey  Mouse 
y las Picture Cards. 

CCL 

CAA1-CAA4-

CAA6 

CSC3-CSC4-

CSC5 

AIE2-AIE4-AIE7-

Observar 

Analizar 

Representar 

(gestual) 

Inferir 



 

61 
 

Unidad 1 – HELLO!– Lección 9/Sesión 10 (55’) 

Disney video film: entender y seguir una película Disney 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

AIE8 Memorizar  

Papel y ceras 
 

 

 Contextualizar el 
lenguaje de la unidad 
con el visionado de una 
película 

Disney:Finding 
Nemo. 

 

 Practicar y repasar 

vocabulario: 
Clave: hello, goodbye, 

green, I’m happy, I’m 

friendly 

Repaso: fish, daddy, 

school, teacher 

 Visualización de un video Disney. 
 Comunicación oral haciendo y 

respondiendo a preguntas sobre los 
contenidos vistos en la película como por 

ejemplo:  
- Did you like that? Good? 
- Who’s this? (It’s Nemo!) Who’s this? (It’s 

daddy). Is Nemo happy? (Yes). 
- What color are the fish? (Green. Yes, 

green!) 
- What is Nemo saying? (Hello! Hello!) Is 

Nemo friendly? (Yes). 
- Who is this? (It’s the teacher!) Hello!. 

 

 Goodbye: actividad para despedirse 
cantando y actuando la canción Goodbye. 

CCL 

CD3 

CAA1-CAA4- 

CAA5-CAA6- 

CAA9 

CSC1-CSC6 

AIE4 

CEC7 

Observar 

Transmitir 

información 

Describir la 

realidad 

Fomentar 

valores 

Crear juicios y 

criterio propio 

respecto al 

mundo. 

 Practicar, reforzar y 

extender los contenidos 
y destrezas de la 
unidad 

 Realización de las actividades de ampliación 

del TB (Propuestas,Interactivas,Banco 
de Juegos, Phonics, etc) 

CCL 

CD1-CD3 

Observar 

Inferir 
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Unidad 1 – HELLO!– Lección 9/Sesión 10 (55’) 

Disney video film: entender y seguir una película Disney 

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenario Materiales 

CAA1-CAA4-

CAA5 CAA6-

CAA7 

CSC1-CSC3-

CSC4-CSC5-

CSC6 

AIE4-AIE5 

Clasificar 

Relacionar 

Practicar la 

psicomotricidad 

fina 

 

Unidad 1 – HELLO! 

Evaluar  

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenari

o 
Materiales 

Evaluar Evaluación informal 

 Observación de los alumnos en el aula para 

CCL Se inician en la 

evaluación y 

Aula SB, p. 11 
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Unidad 1 – HELLO! 

Evaluar  

Objetivos Actividades/Ejercicios 

CC 

Indicadores 

Habilidades 

Destrezas 

Escenari

o 
Materiales 

Al finalizar la unidad los 

alumnos son capaces de 

haber cumplidos los 

objetivos propuestos para 

la unidad; contenidos, 

destrezas de comunicación 

por bloques y 

competencias. 

comprobar su progreso,  tanto individual como 

de grupo. 
Evaluación formal 

 Actividades Review en la lección 7 (SB), p. 
11 

 Actividades Remember en la lección 7 (WB), 
p. 9 

 Observation sheets en el Teacher’s digital 
resources. 

Rúbricas 

 Rúbricas para la evaluación competencial al        
final de este documento (Anexo I). 

 Rúbricas de evaluación por bloques de 
contenidos para la unidad al final de este 
documento (Anexo II) 

CD1-CD2-CD3 

CAA1-CCA3-

CAA4-CAA5-

CAA6 

AIE1-AIE2-

AIE4-AIE5- 

AIE6 

CEC2-CEC5-

CEC8-CEC9 

autoevaluación 

de lo 

aprendido, 

reflexionando 

sobre cómo 

han trabajado, 

expresando 

sus ideas y 

sentimientos 

habitual WB p. 9 

 

Recursos 

digitales del 

TB 

 

Rúbricas de 

evaluación 
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16. ANEXO III. EXEMPLO DE TABLA/RÚBRICA DE AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE DESGLOSADA NOS SEUS CORRESPONDENTES 

DESCRIPTORES/INDICADORES: 

 

DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

CCL1 Entiende órdenes y mensajes verbales o grabados          

CCL2 Entiende cuentos y canciones          

CCL3 Escucha activamente          

CCL4 Repite vocabulario y pequeñas expresiones           

CCL5 Pronuncia adecuadamente          

CCL6 Canta y momoriza canciones          
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DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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CCL7 Dramatiza pequeños cuentos          

CCL8 Etiqueta/relaciona imágenes utilizando vocabulario 

básico 
       

 
 

CCL9 Traza y/o escribe letras, palabras y frases cortas          

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 

CMCT1 Cuenta y ordena los objetos.          

CMCT2 Asocia cantidades con números.          

CMCT3 Clasifica formas y objetos según diferentes criterios          

CMCT4 Se ubica espacialmente.          
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DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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CMCT5 Mide de forma no convencional longitud, capacidad, 

peso y tiempo. 
       

 
 

CMCT6 Traza y/o escribe los números.          

CMCT7 Resuelve problemas sencillos que impliquen  

sumar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. 
       

 
 

CMCT8 Explora, se hace consiente del esquema corporal y 

cuida de su cuerpo y su bienestar. 
       

 
 

CMCT9 Observa y reconoce el medioambiente natural, la 

climatología, etc. 
       

 
 

CMCT10 Identifica y respeta la naturaleza y los animales.          

CMCT11 Muestra curiosidad para aprender sobre seres humanos, 

paisajes etc. 
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DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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CMCT12 Reconoce la relación entre fenomenos.          

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

CD1 Manipula el ratón del ordenador.          

CD2 Controla el teclado y juega juegos de ordenador.          

CD3 Aprende a entender las tecnologías digitales como los 

videos (Diferencia realidad y ficción, sigue las historias y 

comprende su secuenciación, etc). 

       

 

 

APRENDER A APRENDER (CAA) 

CAA1 Muestra interés, atención y deseo por aprender.          

CAA2 Valora el trabajo bien hecho.          
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DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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CAA3 Planifica y organiza las tareas.          

CAA4 Aprende a opinar y reflexionar.          

CAA5 Es constante y perseverante a la hora de completar 

las tareas. 
       

 
 

CAA6 Observa y explora creando nuevos conceptos y 

desarrollando habilidades cognitivas nuevas. 
       

 
 

CAA7 Resuelve pequeños problemas.          

CAA8 Pide ayuda cuando la necesita.          

CAA9 empieza a desarrollar pensamiento crítico y criterio 

personal. 
       

 
 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 
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DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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CSC1 Presenta conciencia individual, identifica y expresa 

sus emociones, manifiesta sus necesidades. 
       

 
 

CSC2 Cuida su aspecto personal y de salud.          

CSC3 Respeta y sigue las reglas y normas.          

CSC4 Tiene un sentido de pertenencia a la familia y la 

escuela. 
       

 
 

CSC5 Establece relaciones de grupo y sociales.          

CSC6 Empieza a tener una conciencia social, identificando 

los sentimientos y opiniones de los otros. 
       

 
 

AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL (AIE) 
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DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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AIE1 Aprende iniciativa al completar sus tareas y 

actividades con perseverancia y auto-confianza. 
       

 
 

AIE2 Es consciente de las propias posibilidades y 

limitaciones. 
       

 
 

AIE3 Cuida su aspecto, higiene y autonomía personal.          

AIE4 Presta atención y muestra interés en el trabajo.          

AIE5 Completa las tareas de manera responsable y 

perseverante. 
       

 
 

AIE6 Resuelve pequeños problemas y busca soluciones.          

AIE7 Se adapta al grupo.          
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DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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AIE8 Muestra iniciativa y toma pequeñas decisiones, 

desarrollando su identidad personal y su autoestima. 
       

 
 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

CEC1 Realiza trazos y pequeñas representaciones del 

esquema corporal, la naturaleza y el entorno. 
       

 
 

CEC2 Colorea las formas y reconoce los colores básicos.          

CEC3 Expresa sus ideas, sentimientos y fantasias mediante 

representaciones plásticas 
       

 
 

CEC4 Utiliza, experimenta y cuida una variedad de 

materiales 
       

 
 

CEC5 Sigue ritmos y canta canciones y chants          
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DESCRIPTORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NIVELES DE LOGRO 
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CEC6 Se acerca e interesa por los instrumentos musicales.          

CEC7 Escucha la música y los cuentos.          

CEC8 Participa en movimiento y baile.          

CEC9 Participa en diferentes actividades psicomotrices.          

CEC10 Representa personajes y situaciones mediante el 

juego y la expresión dramática. 
       

 
 

CEC11: Muestra interés y curiosidad por conocer otras 

culturas y niños del mundo. 
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1. INTRODUCIÓN 

 

1.A) XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

 

A mellora substancial dos medios de comunicación, xunto ao desenvolvemento e extensión das tecnoloxías da información e a 

comunicación, propiciaron un incremento das relacións internacionais sen precedentes. Polo tanto, na sociedade do século XXI hai que 

preparar a alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente máis internacional, multicultural e multilingüe. Ademais, o noso 

país atópase comprometido como membro da Unión Europea no fomento do coñecemento doutras linguas comunitarias. Pola súa parte, 

o Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensinanza, avaliación, establece directrices 

tanto para al aprendizaxe de linguas como para a valoración da competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas pautas foron un 

referente clave no currículo desta área. 

 
Nesta etapa, máis que en calquera outra, madurez e aprendizaxe son procesos dinámicos que teñen lugar como consecuencia da 

interacción coa contorna. Cada neno ten o seu ritmo e o seu estilo de maduración, desenvolvemento e aprendizaxe, por isto, a súa 

afectividade, as súas características personais, necesidades, intereses e estilo cognitivo, deberán ser tamén elementos que condicionen a 

práctica educativa  nesta etapa. Neste proceso adquire unha relevancia especial a participación e colaboración coas familias. 

 
The Green Project  foi elaborado seguindo as pautas mencionadas nos seguintes documentos: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.  

 Real Decreto  1630/2006, do 29 de Decembro polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo da Educación 

Infantil. 

   

 
Os principios xenerais nesta etapa son os seguintes: 

1. A Educación infantil constitúe a etapa educativa con identidade propia que atende a nenas e nenos dende o seu nacemento ata os 

seis anos. 

2. Esta etapa ordénase en dous ciclos. O primeiro comprende ata os tres anos, e o segundo, dende os tres aos seis anos de idade. 

3. A Educación infantil ten carácter voluntario. O segundo ciclo desta etapa educativa será gratuito. 

 

 

 



 

4 
 

Os obxectivos nesta etapa son os seguintes: 

1. A finalidade da Educación infantil é a de contribuir ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos e das 

nenas. 

2. En ambos ciclos atenderase progresivamente ao desenvolvemento afectivo, ao movemento elos hábitos de control corporal, ás 

manifestacións da comunicación e da linguaxe, ás pautas elementais de convivencia e relación social, así como ao 

descubrimento das características físicas e sociais do medio. Ademais, facilitarase que nenas e nenos elaboren unha de si 

mesmos positiva e equilibrada e adquiran autonomía persoal. 
 

 

1.B) CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
O noso centro imparte as tres etapas da educación, infantil, primaria e secundaria. É un centro bastante grande con dúas áreas, a de 

infantil e primaria por un lado e secundaria polo outro, separadas entre si por un pavillón cuberto. 

É un centro de dobre liña aínda que, por mor do elevado número de matrículas, nalgúns niveis contamos con ata catro liñas. Non é o 

caso de educación infantil que presenta unha liña única, cunha aula mixta de 4/5 anos no edificio principal e outra aula mixta situada a 

dous kilómetros do centro base. 

As nosas familias son de nivel medio-baixo con traballos maiormente relacionados con empresas situadas nos polígonos industriais 

cercanos ao centro. Temos tamén alumnado procedente de zonas rurais nas que, aínda que non é o emprego principal da familia, tamén 

se adican a actividades agrarias e gandeiras. 

No centro existe tamén unha minoría de alumnado procedente doutros países lationamericanos principalmente e, tamén, de étnia xitana, 

procedente de dous campamentos dentro do radio de influencia do mesmo. 

Contamos tamén cunha gran superficie de patio de xogos, con varias pistas e unha ampla zona verde. Existe unha zona de arboleda con 

distintas árbores autóctonas e, este ano, estamos a traballar recuperando a horta exterior coa que contábamos hai uns anos e que quedou 

destrozada por varios casos de vandalismo. 

Asemade, crearemos durante este curso, unha horta urbana, dentro do patio cuberto, que será utilizada maiormente polo alumnado de 

Educación Infantil. 
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2. OBXECTIVOS DA ETAPA 

 

 

2. a) OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 

 

A Educación infantil contribuirá a desenvolver nenas e nenos as capacidades que lles permitan:  

 Coñecer o seu propio corpo e o dos demais, as súas posibilidades de acción e aprender a respectar as diferenzas. 

 Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social. 

 Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

 Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e relación social, así como exercitarse na 

resolución pacífica de conflictos. 

 Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 

 Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lecto-escritura e no movemento, o xesto e o ritmo. 

 
A Educación infantil ten como principal finalidade contribuir ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual de nenas e nenos 

en estreita cooperación coas familias. Nesta etapa educativa sentan as bases para o desenvolvemento persoal e social e se integran 

aprendizaxes que están na base do posterior desenvolvemento de competencias que se consideran básicas para todo o alumnado. 

 

No currículo do segundo ciclo da etapa dase especial relevancia ás aprendizaxes orientados ao coñecemento, valoración e control que 

nenos e nenas van adquirindo da súa propia persona, das súas posibilidades e da capacidade para utilizar con certa autonomía os 

recursos dispoñibles en cada momento. Neste proceso resulta relevante a adquisición de destrezas para realizar as actividades habituais 

cun certo grado de responsabilidade, autonomía e iniciativa na utilización adecuada de espazos e materiais, e no desempeño das 

diversas tarefas que se realizan na aula. As interaccións co medio, o control motor, a constatación das súas posibilidades e limitacións, 

o proceso de diferenciación dos demais, farán que vaian adquirindo unha progresiva independencia con respecto ás persoas adultas. 

Todo isto contribúe a «aprender a ser eu mesmo e aprender a facer e alimenta as bases do desenvolvemento da autonomía e iniciativa 

personal. 

 

Neste proceso de adquisición de autonomía, a linguaxe verbal cobra unha especial importancia xa que é neste ciclo no que se inicia de 

forma sistemática a adquisición da lingua ao proporcionar contextos variados que permiten ampliar o marco familiar e desenvolver as 

capacidades comunicativas de nenas e nenos. Pero non debemos esquecer que interveñen tamén outro tipo de linguaxes, como son a 
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corporal, a artística (tanto plástica como musical), a audiovisual e a matemática, e que en conxunto son básicas para enriquecer as 

posibilidades de expresión e contribúen ao desenvolvemento da competencia comunicativa. 

 

Á vez, o desenvolvemento das destrezas e capacidades individuais e a súa interacción co medio e cos iguais contribúen á evolución do 

pensamento, ensinando a pensar e a aprender (pensamento crítico, toma de decisións, resolución de problemas, utilización de recursos 

cognitivos, etc.) e alimentan as bases para a posterior aprendizaxe. 

 

Neste ciclo o entorno das nenas e os nenos amplíase e diversifícase, o que os pon nunha situación de afrontar experiencias novas e de 

interaccionar con elementos ata entón descoñecidos. Realizan aprendizaxes orientadas ao establecemiento de relacións sociais cada vez 

máis amplas e diversas, espertando neles a conciencia de que existe unha variedade e suscitando actitudes positivas hacía ela. Con todo 

isto apréndese a relacionarse cos demáis e a respectar as normas de convivencia, a vivir xuntos e contribúese ao posterior 

desenvolvemento da competencia social. 

 
2. b) ÁREAS EN EDUCACIÓN INFANTIL E OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUAXES 

 

De forma integrada e globalizadora, os alumnos de Educación Infantil traballarán obxectivos e contidos de tres grandes áreas. 

1. Coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

2. Coñecemento da contorna. 

3. Linguaxes: Comunicación e representación 

 

Dacordo co currículo oficial establecido para a Educación Infantil, o noso proxecto ten como obxectivo desenvolver nos alumnos as 

destrezas mencionadas nos obxectivos específicos  para a área de Linguaxes: 

 

- Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaxe e disfrute, de expresión de ideas e sentimentos, 

e valorar a lingua oral coma un medio de relación cos demais e de regulación da convivencia. 

- Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e a través doutras linguaxes, elixiendo a que mellor se 

axuste á intención e á situación. 

- Comprender as intencións e mensaxes doutros nenos e adultos, adoptando unha actitude positiva hacia a lingua, tanto propia como 

estranxeira. 

- Comprender, reproducir e recrear algúns textos literarios amosando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia eles. 

- Iniciarse nos usos sociais da lectura e a escritura explorando o seu funcionamento e valorándoas como instrumento de 

comunicación, información e disfrute.  
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- Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes e realizar actividades de representación e expresión 

artística mediante o uso de diversas técnicas. 

- Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades dentro da aula, e amosar interese e disfrute ao 

participar nestes intercambios comunicativos. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

3. a) COMPETENCIAS CLAVE E CONTRIBUCIÓN DA ÁREA DE LINGUAXES E DO PROXECTO AO 

DESENVOLVEMENTO  DAS COMPETENCIAS 

 
As competencias clave son aquelas que debe desenvolver un alumno ou unha alumna ao longo de toda a ensinanza para poder lograr a 

súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha 

aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

 

É dicir, o desenvolvemento e adquisición das competencias clave realízase ao longo de toda a vida escolar obligatoria e participan nese 

logro todas as áreas e materias do currículo xunto coas medidas organizativas e funcionais do centro, imprescindibles para o seu 

desenvolvemento.  

 

Dito doutro xeito, a adquisición das competencias clave non depende nin dunha asignatura en concreto, nin dun ciclo educativo 

determinado. Cada unha das áreas contribúe ao desenvolvemento de diferentes competencias e, á vez, cada unha das competencias 

clave alcánzase como consecuencia do traballo en varias áreas ou materias. 

 
As competencias clave1 son:  

 

1º Comunicación lingüística. (CCL) 

2º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 

3º Competencia dixital. (CD) 

4º Aprender a aprender. (CAA) 

5º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (AIE ) 

                                                             
1 A partir deste punto nombrarase a cada unha das competencias como CCL, CMCT, CD, CSC … 
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7º Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

 
O noso proxecto contribúe á adquisición de todas estas competencias e en especial, á competencia en comunicación lingüística. 

 

 CCL refírese á utilización por parte do neno das catro destrezas (listening, speaking, reading e writing), para poder construir o seu 

pensamento, expresar e analizar ideas, sentimentos ou feitos correctamente en diferentes contextos sociais e culturais.  

 Na etapa de Educación Infantil as destrezas de listening e speaking son prioritarias, pero isto non debe impedir que os nenos 

comecen a aproximarse ao código escrito e especialmente á  literatura infantil a través do uso de contos e cancións. 

 A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe directamente á adquisición da CCL na medida en que o alumnado adquire e 

desenvolve as habilidades de escoitar, falar e conversar. Ademais, mellora a CCL ao desenvolver a habilidade para expresarse, 

especialmente de xeito oral nesta etapa, usando e comprendendo as convenciones y a linguaxe axeitada a cada situación. 

Por outra parte, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de normas de funcionamento do sistema da lingua estranxeira, 

mellora a adquisición desta competencia. 

 Na programación corresponde aos apartados referentes a: Escoitar, falar e conversar, Ler e escribir, Coñecemento da lingua. 

 
 CMCT se refírese á habilidade para utilizar números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e 

razonamento matemático para producir e interpretar informacións e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

 Nesta etapa, os nenos comenzan a comprender o concepto e representación dos números e comenzan a realizar operacións 

matemáticas básicas tales como sinxelas sumas e restas. 

 Ningunha das asignaturas relacionadas coa lingua (lingua castelá, literatura, lingua estranxeira) está implicada no desenvolvemento 

da competencia matemática. Sen embargo, estamos afirmando que a CCL permite razoar, argumentar, formular hipóteses, deducir, 

inducir, etc.,  

  
Así que indirectamente con este proxecto,  estamos favorecendo que o alumnado aprenda a interpretar correctamente os enunciados dos 

problemas matemáticos. En calquera unidade atopamos actividades que fan referencia á comprensión, tanto global como 

específica, de enunciados ou textos, orais ou escritos. Aparte disto, neste proxecto, podemos atopar exemplos da competencia 

matemática en tódalas unidades onde os nenos teñen que recoñecer e comprender o concepto de números. 

 Promocionamos a aprendizaxe matemática a través de: 

- Correspondencia unha a unha á hora de contar materiais naturais (alubias, follas, sementes) e o desenvolvementoo de habilidades 

aritméticas temperás como a división (dividindo unha verdura en 2), a adición (engadindo sementes xuntos) e la sustracción. 

- Desenvolvemento do recoñecemento de formas a través da observación cuidadosa de formas de froitas e verduras. 
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- Recoñecemento de patróns na natureza, por exemplo, darse conta de que as xoaniñas teñen puntos reflectidos en ambos lados do 

seu caparazón, ou atopar patróns en espiral na natureza (explicado pola serie de Fibonacci). 

- A medida que medran as prantas e as verduras, os nienos aprenden a ordenar e clasificar as mismas de múltiples xeitos, así como 

presentar os obxectos atopados con gráficas moi sinxelas. 

 

Esta competencia también inclúe a capacidade de ampliar o seu coñecemento sobre o mundo que os rodea, a través da súa 

interacción coas persoas, a manipulación de obxectos e a exploración do espazo y o tempo, especialmente en contextos de xogo. 

 

Neste proxecto hai numerosos exemplos do desenvolvemento de competencias básicas en ciencia y tecnoloxía, que fomentan a 

curiosidade natural dos nenos sobre por qué e cómo funcionan as cosas na natureza, especialmente cando se relacionan co cultivo 

de vexetales e froitas, tales como: 

- Adoptando o método científico mediante o desenvolvemento da observación da natureza e a realización de preguntas sinxelas 

para obter unha mellor comprensión do sru mundo. Por exemplo: "¿qué necesita unha pranta para medrar?" ou "¿cómo medran 

de xeito diferente as verduras?".  

- Ensinando aos nenos a formular unha hipótese que impulsa a investigación e a experimentación (esta é a clave para a 

aprendizaxe dirixida para a investigación). 

- Animando aos nenos a realizar probas no mundo para comprobar se se comporta do xeito que pensan. "¿Necesita unha pranta 

auga para medrar?" ou "¿Qué verdura medra máis rápido? ¿Un rábano o unha cenoria?" 

- Ao longo deste proxecto haberá múltiples oportunidades para que os niños midan os resultados, incluidos o tempo, a 

temperatura e a altura.  

- Desenvolvendo habilidades narrativas que son unha parte central do programa a medida que os nenos aprenden a lembrar o 

novo vocabulario e describen o ciclo de vida das prantas, froitas e verduras. Ao mesmo tempo, o vocabulario enriquécese coa 

elaboración de nomes de prantas, froitas e verduras. 

- Desenvolvendo as habilidades motrices finas a través da xardinería (sembra, rego) e / ou o uso de ferramentas como lupas para 

a observación. 

- Ideando solucións para medir e facilitar o crecemento de prantas vexetais, utilizando materiais sostibles. 

- Aprendendo a responder preguntas sinxelas que xurden no proceso de cultivo de vexetais. Por exemplo: "¿Cómo moven as 

prantas as súas sementes dun lugar a outro? "¿Qué podemos facer para resolver este problema?" 

- Seguindo un proceso sinxelo para atopar solucións que impliquen: definir o problema a través de palabras ou imaxes, investigar 

para dar cunha posible solución, diseñar unha solución, construir un prototipo, probándoo e avaliando as solucións. 
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 CD. O uso de ordenadores e do resto de medios audiovisuais resulta unha ferramenta moi atractiva para os nenos, ao tempo que 

desperta o seu desexo de aprender. Na etapa de Educación Infantil os niños desenvolven unha competencia suficiente en canto ao 

uso de ordenadores, encendido e apagado, uso do rato e do teclado, búsqueda de información, seguimento de vínculos, uso de 

programas sinxelos, etc. A adquisición da CCL en calquera lingua é fundamental para conseguir con éxito ser competente nesta 

CD. Ademáis, os estudiantes poden usar as seccións de "Tecnoloxía”  a través das que tendrán acceso a diferentes actividades e 

información para axudalos a adquirir esta competencia: 

 

- Os nenos aprenden a usar a tecnoloxía con criterio como parte da participación en experiencias de aprendizaxe compartidas. 

- Foméntase o uso da tecnoloxía como un medio para documentar os resultados a través da fotografía. 

- A observación e a documentación profundízanse mediante o uso de tecnoloxía de lapso de tempo e dispositivos de grabación de 

voz para rexistrar os resultados 

 
 CAA. Durante toda a etapa de Educación Infantil os nenos acadan un nivel básico nesas destrezas que lles permitirán aprender de 

xeito autónomo e divertido.  Nesta etapa os nenos comenzan a ser conscientes das destrezas que entran en xogo no proceso de 

aprendizaxe, como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión e a expresión lingüística. Como a linguaxe é o medio de 

transmisión do pensamento e a ferramenta de aprendizaxe por excelencia, a asignatura de lingua estranxeira contribúe de maneira 

fundamental ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender porque ofrece máis posibilidades e recursos diferentes 

para comprender, interpretar, expresar opinións ou sentimentos e emocións 

 Os contidos necesarios para a adquisición de CAA están claramente reflectidos neste proxecto, onde os estudiantes aprenden a ser 

capaces de amosar respecto polas opinións dos demáis, respectar as reglas básicas relacionadas co traballo na aula, usar materiais e 

recursos cuidadosamente, etc. a medida que completan a sección 'Novo vocabulario' ao final de cada Journal. 

 
 CSC. Ademáis de ser vehículos de transmisión de coñecimento, as lenguas forman parte dunha cultura e serven para 

comunicarsena contorna social. Nesta etapa, os nenos son competentes para escoitar atentamente cando alguén está falando, 

esperar o seu turno para falar, ofrecer axuda, etc. A aprendizaxe da lingua inglesa permite coñecer novas culturas, favorece o 

respecto, o interese e a comunicación con outros aprendices de lingua estranxeira ou con falantes de linguas estranxeiras. E todo 

isto conleva o recoñecemento e a aceptación de diferencias culturais e de comportamento. En consecuencia, a aprendizaxe da 

lingua inglesa contribúe ao desenvolvemento e á adquisición da CSC. 

  
O compoñente socio-emocional é un dos aspectos máis importantes deste proxecto, xa que, ademáis  de desenvolver habilidades 

socio-emocionais entre os nenos, tamén se centra na paciencia, o cuidado dos organismos vivos, a colaboración e a empatía, que 

son habilidades clave para a vida que queremos desenvolver en todos os nenos. Os alumnos tamén profundizan na súa 
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comprensión do mundo natural e do impacto ambiental das súas accións. As actividades que teñen un fuerte compoñente social e 

emocional están marcadas cun ícono de corazón. 

 
 AIE. Nesta etapa os nenos comezan a coñecerse a si mesmos a través a realización de rutinas e o incremento de iniciativas propias, 

amosando confianza en si mesmos cando realizan actividades cotiás como comer, vestirse ou lavarse de maneira responsable e 

autónoma.  O coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da AIE porque fomenta o traballo cooperativo na aula 

e as habilidades sociais (poñerseno lugar do outro, valorar as ideas dos demáis, dialogar…) e porque permite o desenvolvemento 

de iniciativas sobre a planificación, organización e xestión do traballo, propiciando deste xeito a autonomía e iniciativa persoal. 

 
Neste proxecto os alumnos amosan iniciativa ao completar as actividades dos Journal, documentando o que descubriron ou 

atoparon.   

 

 A CEC supón coñecer, comprender, apreciar e valorar críticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizarlas 

como fonte de enriquecemento e disfrute e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 

 

No noso proxecto, as alumnas e alumnos tratan e se relacionan coa arte das seguintes maneiras: 

- Usando as artes como medio de expresar unha idea, sentimento e / ou concepto. 

- Desenvolvendo valor estético a través da composición de cores, formas, patróns e sons é un objectivo clave ao longo do 

proxecto. 

- Axudando aos nenos a usar unha variedade de materiais naturais (sementes, pedras, area, terra, auga) e medios (mans, pes, 

bastoncillos de algodón, tinta) para expresarse, como con pintura de barro inspirada no movimento Land Art. 

- Confiando no proceso creativo e a expresalo a través da exploración, a experimentación e a intuición coa axuda de técnicas 

especializadas (impresión con vexetais, facendo planillas de sombras, tatuaxes de peladura, etc.). 

 

Tamén se lles invita a mellorar a súa conciencia cultural a través do uso das seccións de "Bookworm corner".  A maioría das 

leccións van acompañadas dun libro o unha suxerencia de historia para continuar a investigación e / ou para agregar un 

compoñente de alfabetización que fomenta hábitos de lectura saúdables en nenos pequenos. Suxírense libros e historias ao final da 

maioría das leccións. 

 

Os alumnos desenvolven a súa conciencia cultural escoitando música. A música e a educación infantil van da man, e por iso 

integramos as cancións e a música de The Vegetable Plot no plan de estudios. Os nenos coreografiarán os seus propios 

movementos de baile coa música, ademáis de aprender novas cancións e rimas que se centran en plantar, comer saudablemente e 
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expresarse creativamente. Ademáis de desenvolver o vocabulario, os nenos desenvolven conciencia fonolóxica coas cancións da 

horta centrándose na estrutura de son das palabras faladas mentres cantan e riman as  súas cancións favoritas. 

       

         
3. b) ACTIVIDADES E AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

As actividades incluídas nesta programación foron diseñadas para desenvolver os contidos, practicar as competencias clave e así 

alcanzar os obxectivos establecidos. Estas actividades son de tipoloxía e de duración moi variada: exercicios ordenados 

secuencialmente que traballan as distintas destrezas, ben sexan de tipo individual, ou de tipo colaborativo por parellas ou en grupos, 

combinando a reflexión autónoma do alumno co traballo cooperativo, a investigación e a interrelación dos distintos temas abordados 

cos seus propios intereses e aplicados a situacións realis a vida cotiá.  

 

A avaliación das competencias clave debe ser un proceso paralelo ao da avaliación da aprendizaxe dos contidos, tendo en conta que 

esta aprendizaxe debe serlles útil na práctica para abordar calquera aspecto da súa vida diaria e lograr a súa realización persoal. De 

xeito que con esta avaliación das competencias o profesor debe ser capaz de dictaminar cómo os coñecementos adquiridos contribúen 

ao seu proceso madurativo e á súa preparación para a vida adulta en todos os ámbitos, tanto o persoal como o académico. 

 

A avaliación por competencias, como calquera tipo de avaliación, debe realizarse na fase inicial, durante o curso e  na fase final de 

consecución de resultados, e consiste en determinar a capacidade do alumno para aplicar os coñecementos adquiridos á resolución de 

situacións reais, en diferentes contextos e próximas ao seu mundo cotiá. 

Esta avaliación non consiste tanto nunha cuantificación senón nunha ferramenta que nos serve para adaptar o propio proceso de 

ensinanza a cada situación pedagóxica concreta, para lograr que a avaliación sexa un proceso continuo. Para conseguilo, será necesario 

utilizar instrumentos de avaliación como por exemplo a “Rúbrica”. 

 

 
 

 

4. CONTIDOS. ESTRUTURA E CLASIFICACIÓN 

 

 

Bloque 1- Linguaxe verbal 

 

ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR: 
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 Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar feitos, para explorar coñecementos para expresar e 

comunicar ideas e sentimentos e como axuda para regular a propia conducta e a dos demais. 

 Uso progresivo, dacordo coa idade, de léxico variado e con crecente precisión, estruturación axeitada de frases, entonación axeitada 

e pronunciación clara. 

 Participación e escoita activa en situacións habituais de comunicación. Acomodación progresiva dos seus enunciados aos formatos 

convencionais, así como achegamento á interpretación de mensaxes, textos e relatos orais producidos por medios audiovisuais. 

 Utilización axeitada das normas que rixen o intercambio lingüístico, respectando a quenda de palabra, escoitando con atención e 

respecto. 

 Interés por participar en interaccións orais en lingua estranxeira en rutinas e situacións habituais de comunicación. 

 Comprensión da idea global de textos orais en lingua estranxeira, en situacións habituais da aula e cando se fala de temas coñecidos 

e predecibles amosando unha actitude positiva cara a lingua estranxeira. 
 

 
APROXIMACIÓN Á LINGUA ESCRITA:  

 Achegamento á lingua escrita como medio de comunicación, información e disfrute. Interese por explorar algúns dos seus 

elementos. 

 Diferenciación entre as formas escritas e outras formas de expresión gráfica. Identificación de palabras e frases escritas moi 

significativas e usuais. Percepción de diferenzas e semellanzas entre elas. Iniciación ao coñecemento do código escrito a través 

desas palabras e frases. 

 Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes da lingua escrita como libros, revistas, xornais, carteis ou etiquetas. Utilización 

progresivamente axustada da información que proporcionan. 

 Interese e atención na escoita de narracións, explicacións, instruccións ou descripcións, lidas por outras persoas. 

 Iniciación no uso da escritura para cumplir finalidades reais. Interese e disposición para o uso dalgunhas convencións do sistema da 

lingua escrita como linealidade, orientación e organización do espazo, e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis 

precisos e lexibles. 

 
ACHEGAMENTO Á LITERATURA:  

 Escoita e comprensión de contos, relatos, lendas, poesías, rimas ou adiviñas, tanto tradicionais como contemporáneas, como fonte 

de placer e de aprendizaxe.  

 Recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición cultural ou de autor, disfrutando das sensacións que o ritmo, a rima, e a 

beleza das palabras producen. 

 Participación creativa en xogos lingüísticos para divertirse e para aprender. 
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 Dramatización de textos literarios e disfrute e interese por expresarse coa axuda de recursos extralingüísticos. 

 Interese por compartir interpretacións, sensacións e emocións provocadas polas produccións literarias. 

 Utilización da biblioteca con respecto e cuidado, valoración da biblioteca como recurso informativo de lecer e disfrute. 
 

 
Bloque 2- Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación. 

 Iniciación no uso de instrumentos tecnolóxicos como ordenador, cámara ou reproductores de son e imaxe, como elementos de 

comunicación. 

 Achegamento a produccións audiovisuais como películas, debuxos animados ou videoxogos. Valoración crítica dos seus contidos e 

da súa estética. 

 Distinción progresiva entre a realidade e a representación audiovisual. 

 Toma progresiva de conciencia da necesidade dun uso moderado dos medios audiovisuais e das tecnoloxías da información e a 

comunicación. 
 

Bloque 3– Linguaxe artística 

 Experimentación e descubremento dalgúns elementos que configuran a linguaxe plástica (liña, forma, cor, textura, espazo). 

 Expresión e comunicación de feitos, sentimentos e emocións, vivencias, ou fantasías a través do debuxo e de produccións plásticas 

realizadas con distintos materiais e técnicas. 

 Interpretación e valoración, progresivamente axustada, de diferentes tipos de obras plásticas presentes na contorna. 

 Exploración as posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiás e de instrumentos musicais. Utilización dos sons 

atopados para a interpretación e a creación musical. 

 Recoñecemento de sons da contorna natural e social, e discriminación dos seus rasgos distintivos y de algúns contrastes básicos 

(longo-corto, forte-suave, agudo-grave). 

 Audición atenta de obras musicais presentes na contorna. Participación activa e disfrute na interpretación de cancións, xogos 

musicais e danzas. 
 

Bloque 4- Linguaxe corporal 

 Descubrimento e experimentación de xestos e movementos como recursos corporais para a expresión e a comunicación. 

 Utilización, con intención comunicativa e expresiva, das posibilidades motrices do propio corpo con relación ao espazo e ao tempo. 

 Representación espontánea de personaxes, feitos e situacións en xogos simbólicos, individuais e compartidos. 

 Participación en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e outros xogos de expresión corporal. 
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5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 

 

5.a) METODOLOXÍA XERAL.  

 

Este proxecto é un método baseado en estándares que emprega un enfoque de aprendizaxe baseado en proxectos para ensinar aos nenos 

de tres anos en diante, dentro dun marco STEAM.  O proxecto valora o empoderamento dos nenos para construir os seus coñecementos 

a través da investigación do mundo natural. Os niños adquiren coñecementos e habilidades ao traballar durante un período prolongado 

para investigar, explorar e descubrir cómo se cultivan as froitas e verduras, utilizando para isto Ciencia, Tecnoloxía, Inxeniería, Artes e 

Matemáticas, así como prácticas sostibles de cultivo.  

 

5.b) ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINANZA E APRENDIZAXE NO PROXECTO. 

 

 

Unha das fortalezas do proxecto é o seu compoñente altamente sensorial. Os nenos aprenden mellor cando interactúan cos seus 

sentidos e poden aplicar tanxiblemente un concepto adquirido nunha variedade de configuracións. Cada concepto presentado neste 

proxecto ten unha exploración multisensorial a través duhna serie de disciplinas que se destacan en cada lección. 

 
COMPOÑENTES DO PROXECTO 

 

PARA O PROFESORADO 

 

 Teacher’s Guide 

Os mestres teñen acceso exclusivo ao curso de capacitación en liña do método, que ofrece videos e materiais prácticos que 

proporcionan todo o apoio que necesitan. 

Algunhas actividades requiren un tempo adicional de preparación e planificación antes da clase. Estas, están marcadas cun ícono de 

preparación. 

As actividades de demostración e documentación que inclúen demostracións dirixidas polo mestre seguidas da documentación do 

grupo nunha táboa ou póster, están marcadas co ícono de documentación da aula. 
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Our Green Question (A nosa pregunta verde) 

Definir la pregunta clave – cal é o obxectivo central da lección - é clave para un PBL exitoso. Por esta razón, cada lección comeza con 

Our Green Question. Anímase aos nenos a compartir as súas ideas, e no Teacher’s Manual estas preguntas márcanse cunha bombilla 

verde. 

 

 Pósteres para a aula  
Os carteis axudan aos mestres e aos alumnos a planificar as súas hortas trazando un diagrama do que están plantando e indicando cando 

estará listo para ser recollido. 

 

 Curso de capacitación en liña 

Os mestres teñen acceso exclusivo ao curso de capacitación en liña do proxecto, que ofrece videos e materiais prácticos para 

brindarlles todo o apoio que necesitan para comezar. 

 

 Class CD 

O CD contén todas as cancións do "The Vegetable Plot". 

 
PARA O ALUMNADO 

 Journals 

O diario acompáñase de diarios (Journals) axeitados a cada idade, que brindan aos alumnos o espazo que necesitan para experimentar 

libremente e documentar os seus descubrimentos. As páxinas están perforadas, ofrecendo a flexibilidade para sacalas do journal si é 

necesario. 

 

As revistas están vinculadas coa fase de documentación indicada na maioría das leccións que rexistran o percorrido de aprendizaxe de 

cada alumno e están en liña coa Early Years Foundation Stage del Reino Unido (EYFS) 

 

No Journal of Wonder os nenos enfócanse nas marabillas da natureza mentres adquiren, recordan e recoñecen a información 

relacionada cos elementos da mesma, as partes dunha pranta e cómo medran as verduras. Este diario é unha introducción á natureza e 

alenta aos nenos a observar e cuestionar a natureza e a ensuciar as súas mans. 

 

No Journal of Observation, os alumnos son guiados a observar as pistas da natureza para ter unha mellor comprensión do mundo que 

os rodea, así como a aprender a coidar os organismos vivos, e que a Nai Natureza ten o seu tempo e estacións. Nesta etapa, os alumnos 

deberían comezar a recoñecer as sinais da natureza e comprender mellor a súa contorna natural. 
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 A carpeta do alumno 

Os alumnos gardanos seus  Journals e outras mostras que coleccionan ao longo do proxecto nun sitio seguro. 

 
PARA AS FAMILIAS 

 

 Family Booklet 

O panfleto Garden Project Family  bríndalles a pais e coidadores toda a información que necesitan para apoiar o proxecto, extendendo  

The Garden Project  da escola ao fogar. O folleto describe todo o Proxecto e o que poden esperar que seus fillos aprendan en cada 

unha das cinco unidades durante o ano. Cada unidade tamén inclúe unha actividade suxerida para que as familias, os coidadores, os 

titores e os avós realicen na casa cos seus fillos/netos. Tamén hai actividades suxeridas para facer durante as vacacións. O panfleto 

familiar debe enviarse á casa ao inicio do proxecto para garantir que os pais estean ao tanto do mesmo e poidan apoiar a aprendizaxe 

dos seus fillos dende a casa. 

 

Ademáis, para un bo desenvolvemento da nosa programación, necesitaremos tamén diversos utensilios recionados coa horta e 

plantación así como para a observación e exploración das prantas e do mundo que os rodea. 

 

 

http://www.macmillan.es/catalogo/elt/primary/pre-primary/garden_project/download/tgp_journal_pages.pdf
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6. AVALIACIÓN 
 

  

6.a) CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 
1. Utilizar a lingua oral do xeito máis conveniente para unha comunicación positiva cos seus iguais e coas persoas adultas, 

según as intencións comunicativas, e comprender mensaxes orais diversas, amosando unha actitude de escoita atenta e 

respectuosa.  

Mediante este criterio avalíase o desenvolvemento da capacidade para expresarse e comunicarse oralmente, para levar a cabo diversas 

intencións comunicativas (pedir axuda, informar dalgún feito, dar sinxelas instruccións, participar en conversacións en grupo). 

Valorarase o interese e o gusto pola utilización pertinente e creativa da expresión oral para regular a propia conducta, para relatar 

vivencias, razoar, resolver situacións conflictivas, comunicar os seus estados anímicos e compartilos coos demáis. Igualmente, este 

criterio refírese á capacidade para escoitar e comprender mensaxes, relatos, produccións literarias, descripcións, explicacións, 

informacións que lles permitan participar na vida da aula. O respecto aos demáis tense que manifestar no interese e a atención no que 

din e no uso das convencións sociais (gardar  quenda de palabra, escoitar, mirar ao interlocutor, manter o tema), así como na aceptación 

das diferenzas. 

 
2. Amosar interese polos textos escritos presentes na aula e na súa contorna, iniciándose no seu uso, na comprensión das súas 

finalidades e no coñecemento dalgunhas características do código escrito. Interesarse e participar nas situacións de lectura e 

escritura que se producen na aula.  

Con este criterio avalíase se os nenos se interesan pola lingua escrita, e se inician na utilización funcional da lectura e a escritura como 

medios de comunicación, de información y de disfrute. Tal interese amosarase na atención e curiosidade polos actos de lectura e de 

escritura que se realizan na aula. Observarase o uso axeitado do material escrito (libros, xornais, cartas, etiquetas, publicidade…). 

Valorarase o interese por explorar os mecanismos básicos do código escrito, así como o coñecemento dalgunhas características e 

convencions da lingua escrita, coñecementos que se consolidarán na Educación Primaria. 

 
3. Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas das diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais, amosando 

interese por explorar as súas posibilidades, por disfrutar coas súas produccións e por compartir cos demáis as experiencias 

estéticas e comunicativas.  

Con este criterio avalíase o desenvolvemento das habilidades expresivas por medio de diferentes materiais e técnicas propias das 

linguaxes musical, audiovisual, plástica e corporal. Observarase o gusto por experimentar e explorar as posibilidades expresivas dos 
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xestos, os movementos, a voz e tamén, a cor, a textura ou os sons. Valorarase o desenvolvemento da sensibilidade estética e de 

actitudes positivas cara as produccións artísticas en distintos medios, xunto co interese por compartir as experiencias estéticas. 

 

 
6.b)  RECURSOS DE AVALIACIÓN. 

 

O noso proxecto ofrece os seguintes recursos para a avaliación: 

 

Avaliación informal 

- Observación dos alumnos na aula para comprobar o progreso tanto individual coma do grupo. 

 

Avaliación formal  

- Actividades do Journal 

- A sección 'New Vocabulary', ao final de cada Journal. 

- Avaliación específica de ciencias da natureza, ao final de cada Journal. 

 

Rúbricas 

- Rúbricas para a avaliación competencial ao final desta programación. 

- Macmillan Rubrics Generator 

 
 

6.c) TIPOS DE AVALIACIÓN 

 

 Avaliación diagnóstica: Realízase antes das novas aprendizaxes, para coñecer as ideas previas dos alumnos (saberes e 

competencias) sobre os que anclarán os coñecementos novos.  

 Avaliación formativa: Dáse dentro do proceso para obter datos parciais sobre os coñecementos e competencias que se van 

adquirindo e permite a toma de decisións pedagóxicas (avanzar no programa ou retroceder, cambiar estratexias metodolóxicas, 

quitar, simplificar ou agregar contidos, etcétera). 

 Avaliación sumativa: É a que se efectúa ao final dun ciclo, abarcando longos períodos temporais, para comprobar se adquiriron as 

competencias e saberes que permitan promover de curso ao alumno, ou acreditar coñecementos mediante certificacións. É o xuizo 

final do proceso, con visión retrospectiva, observando o producto da aprendizaxe. 
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6.d) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

 

Instrumentos de avaliación % Observacións 

Observación diaria 20  

Pequenas probas orais de adquisición de 

contidos 

40  

Journals e traballos individuais ou grupais 30  

Participación, atención e respecto polos 

demáis 

10  

   

   

 

6.e) PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE) 

 

 A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado, entendendo que deste modo garantízase o 

desenvolvemento de todos eles á vez que unha atención personalizada en función das necesidades de cada un. 

 Os mecanismos de reforzo que deberán poñerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, serán tanto 

organizativos como curriculares. Entre estas medidas poderán considerarse o apoio no grupo ordinario, os agrupamentos flexibles ou as 

adaptacións do currículo. 

 Para que o alumnado con necesidade específica de apoio educativo ao que se refiere o artigo 71 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación, poda alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades personais e os obxectivos da etapa, estableceranse as medidas 

curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso. 

 As administracións educativas, co fin de facilitar a accesibilidade ao currículo, establecerán os procedementos oportunos cando sexa 

necesario realizar adaptacións que se aparten significativamente dos contidos e criterios de avaliación do currículo, á fin de atender ao 

alumnado con necesidades educativas especiais que as precisen, aos que se refiere o artigo 73 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

Educación. 
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Actividades específicas de reforzo e extensión no proxecto  

Esta programación ten en conta o feito de que os alumnos teñen diferentes estilos de aprendizaxe e lles brinda a oportunidade de 

deenvolver o seu potencial dacuerdo coas súas fortalezas, aptitudes e preferencias individuais, utilizando o seguinte: 

 

- Actividades dos journals, que se poden adaptar ás diferentes habilidades dos nenos. 

- Seccións Project ideas (Ideas), na Guía do mestre. 

- Seccións Next steps  (Seguinte paso), nas páxinas de contidos dos journals, con ideas sobre cómo os profesores poden ampliar a 

aprendizaxe. 

- Sección New vocabulary (Novo vocabulario)', ao final de cada journal. 

 

6.f) AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE  
 

 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da 

aula. 

Adecúase parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase completamente 

ó contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de 

mellora tralos resultados 

académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas 

de mellora a adoptar tralos 

resultados académicos 

obtidos. 

Adoptáronse medidas de 

mellora segundo os 

resultados académicos 

obtidos. 

 

Medidas de atención á 

diversidade. 

Non se adoptaron medidas de 

atención á diversidade 

adecuadas. 

Identificáronse as medidas 

de atención á diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse medidas de 

atención á diversidade 

adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos 

temas transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos 

temas transversais na 

materia. 

Traballáronse tódolos 

temas transversais na 

materia. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os 

obxectivos da materia 

establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 

obxectivos da materia 

establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os 

obxectivos da materia 

establecidos para este 

curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a 

maioría das competencias 

clave relacionadas coa 

materia. 

Desenvolvéronse parte das 

competencias clave 

relacionadas coa materia. 

Logrouse o 

desenvolvemento das 

Competencias clave 

relacionadas con esta 

materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 

satisfactoria. 

A práctica docente foi 

parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 

satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 

práctica docente. 

Non se deseñaron programas 

de mellora para a práctica 

docente. 

Identificáronse os puntos 

para deseñar un programa 

de mellora para a práctica 

docente. 

Deseñáronse programas de 

mellora para a práctica 

docente. 

 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO 

EDUCATIVO 
 
Será de aplicación o indicado no capítulo I do título II da Lei 2/2006, do 3 de maio, nos artigos 71 a 79 bis, ao alumnado que requira 

unha atención educativa diferente á ordinaria. Estableceranse as medidas máis axeitadas para que as condicións de realización das 

avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais. 

Esta programación ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención individualizada ós alumnos segundo as súas 

necesidades e ritmo de aprendizaxe.  
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Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas para os alumnos con necesidades educativas 

especiais 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de extensión adecuados ás necesidades destes 

alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa 

integración escolar e a recuperación do seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de escolarización como de atención. Para os 

alumnos con discapacidade, tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de 

aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un 

progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou nos materiais considerados como tales.  

Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio da cal un alumno ou alumna podería deixar de cursar 

parte do tronco común da etapa e empregar este tempo noutro tipo de actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben 

como actividades deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en todo 

momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 
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8. PROMOCIÓN DA LECTURA 

 

A lectura non é só unha ferramenta básica para o desenvolvemento da personalidade dun neno, senón que tamén é unha forma de 

socializar como un elemento esencial para vivir en democracia e participar na sociedade da información. Por esa razón, é necesario que 

os estudiantes adquiran certas habilidades que lles permitan: 

 Comprender obras literarias simples adaptadas á idade e intereses dos estudiantes (textos narrativos e poéticos). 

 Ter unha introducción para o uso da biblioteca da escola. 

 Participar en dramatizacións, memorización, recitación de poemas, cancións, historias, etc. 

 

Neste proxecto hai recomendacións nas seccións de "Bookworm corner": 
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UNIDADE ACHEGAMENTO Á LECTURA NO PROXECTO  

1 Lección 2: 

• Poppy Cat´s Garden de Lara Jones 

• The Gruffalo Nature Trail Series (Autumn, Winter, Spring, Summer) de Julia Donaldson 

• My Pop´s Garden de Duncan Richardson 

Lección  3: 

• Jack and the Beanstalk de Nick Sharatt Tales 

2 Lección 2: 

• Plant a Little Seed de Bonnie Christensen 

Lección  3: 

• The Rooftop Gardener de Bronwyn Tainui 

Lección 4:  

• What the Ladybird Heard de Julia Donaldson 

3 Lección 2: 

• How Do Plants Grow? de Margaret McDonald 

4 Lección 2:  

• Grow Your Own! de Esther Hall  

• Yum, Yum! de Diana Noonan  

• Gruffalo Crumble and Other Recipes de Julia Donaldson  

• Soup Day: A Board Book de Melissa Iwai  

Lección  3: 

• Lunch de Denise Fleming 

Lección 4: 

 Edible Colors, See Learn Eat de Jennifer Vogal Bass 

5 Lección 1:  

• Winnie Finn, Worm Farmer de Carol Brendler 

Lección  3: 

• Seeds, Bees, Butterfl ies and More! de Carole Gerber 
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9. CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL 

 

 

VALORES E ACTITUDES 

 

 Educación e respecto da lingua estranxeira.  

 Esforzo co vocabulario e as estructuras novas. 

 Interese e respecto cara  as opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, etc.  

 Superación do bloqueo mental cando se conoce a novos falantes da lingua estranxeira. 

 Escoita atenta. 

 Uso da lingua estranxeira na aula. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES NO PROXECTO 

 

Os contidos inter-curriculares que poden surxir en calquera área do currículum, non teñen que ver só con “saber” senón tamén con  

“saber comportarse” na sociedade. 

 

Este proxecto integra todo isto no proceso de aprendizaxe, de xeito que dunha u outra forma, xa mediante o tema da unidade ou 

mediante as tarefas específicas, en todas as unidades se tratan temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación 

medioambiental, a educación para a tolerancia, a educación para a igualdade de ambos sexos, a educación para a saúde, a educación 

para o consumidor e a educación para o lecer. 

 

Unidade 

1 Os nenos comprenden a importancia de expresar os sus sentimentos. 

Os nenos aprenden a importancia non só de cuidarse uns a outros, senón tamén de coidar a natureza e o entorno que 

os rodea. 

2 Os nenos aprenden que pasar tempo xogando e ensuciándose ao aire libre leva a vidas máis saúdables e felices. 

Os nenos aprenden a importancia da colaboración e a amizade a través do traballo en grupo. 

Os nenos comprenden o débil equilibrio que existe na natureza e cómo eles poden desempeñar un papel importante 

na facilitación deste equilibrio mediante o coidado e o respecto. 

3 Os nenos toman conciencia da importancia de asumir a responsabilidade por todos os seres vivos. 

Os nenos aprenden a definirse a si mesmos a través dos seus propios gustos a partir de experiencias de primeira man 
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na natureza. 

4 Os nenos entenden a importancia dos hábitos alimenticios saúdables. 

Os nenos aprenden que as diferentes cores teñen diferentes valores nutricionais. 

5 Os nenos entenden a importancia da reciclaxe. 

Os nenos aprenden sobre o aforro de sementes como parte esencial da xardinería, así como unha temperá 

introducción ao concepto de sostenibilidade. 

 

10. UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

 

USO DE LAS TIC NO PROXECTO 

 

Os componentes dixitais desta programación son: 

 

 Curso de capacitación on line, con videos prácticos e material de apoio para mestres.  

 Smart Phone ou tableta: para que os nenos tomen fotografías e documenten o crecemento e os cambios nas prantas usando 

fotografías, videos ou tecnoloxía de lapso de tempo. 

 Seccións de tecnoloxía na Teachers Guide. 

 Video animado para acompañar unha das cancións (The Vegetable Plot - Spanish Onion: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPLBLzL4sAQ) 

 Actividades on line en Macmillan Advantage, cunha gama de servizos e ferramentas premium deseñadas para axudar aos 

docentes a planificar e crear clases efectivas: http://www.macmillan.es/catalogo/elt/advantage/inThe Garden Project .html 
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11. RECURSOS DIDÁCTICOS E ORGANIZATIVOS 
 

 

Centro:  CPI do Feal 

 

Dirección: Rúa Río Seco s/n 

 

Cidade/Poboación:  Narón  Provincia: A Coruña     Código postal:  15572 

 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA 
 

1. Montserrat Fernández Carballeira 

2. Norberto Leivas Rodríguez 

3. María Mercedes Ruiz Lamas 

 
DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

Ano Nº de alumnos Nº de grupos 

Curso de Infantil 4 anos 25 1 

Cursos de Infantil 5 anos 29 2 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

 

Recursos materiais disponibles no centro  

TV e DVD 

Reproductor CD  

Cámara de vídeo  

Ordenadores  

PDI (Pizarra Dixital Interactiva) 

 

 

Espazos dispoñibles no centro  
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Aula de idiomas  

Aula de ordenadores  

Patio  

Ximnasio  

Biblioteca 

 

Distribución do espazo dentro da aula  

Distribución de pupitres en grupos 

Recunchos concretos: biblioteca de aula, lectura, xogos, manualidades, ordenador, etc. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 
 

Ademais de colaborar coas actividades programadas polo centro segundo o calendario escolar 2020/21, a nivel de aula, tamén se 

desenvolverán  estas actividades relacionadas con festividades da cultura e tradición inglesa: 

 

Actividade Trimestre 

Halloween 1º (outubro) 

Guy Fawkes’ Night 1º (novembro) 

Christmas 1º (decembro) 

Carnival 2º (febreiro) 

St. Patrick’s day 2º (marzo) 

Easter and Lent 2º (marzo) 

Pancake’s day 3º (maio) 

Environment day 3º (xuño) 

 

Intentarase continuar co uso da plataforma Etwinning, realizando algúns proxectos con grupos de alumnado do noso centro e outros centros 

europeos. 
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CONTIDOS DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Estrutura para cada unidade 

 

 

 

 INTRODUCIÓN 
 

 OBXECTIVOS XERAIS DA UNIDADE 

 

 ENFOQUE DOS OBXECTIVOS POR NIVEL E  LECCIÓNS 

 

 CONTIDOS.   

ÁREA DE LINGUAS: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

- BLOQUE 1. LINGUAXE VERBAL 

- BLOQUE 2. LINGUAXE AUDIOVISUAL E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 

- BLOQUE 3. LINGUAJE ARTÍSTICA. 

- BLOQUE 4. LINGUAXE CORPORAL. 

 

CONTRIBUCCIÓN ÁS OUTRAS ÁREAS DO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

COÑECEMENTO DE SÍ MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL 

COÑECEMENTO DO ENTORNO 

 

 COMPETENCIAS CLAVE 

 

 AVALIACIÓN 

Criterios de avaliación - Recursos de avaliación- Recursos complementarios e recursos para a diversidade   

 

 ENLACE COLEXIO-FAMILIA 
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Journal of Observation 

(4 e 5 anos) 

Contidos 

 

 

 

   UNIDAD 1: Preparar 

 

INTRODUCCIÓN 

 

The Garden Project sigue el ciclo de vida natural de las plantas; frutas y verduras,  desde el aprendizaje de las estaciones y  las partes de la 

planta (esta unidad) hasta el descubrimiento de hábitos alimenticios saludables. 

 

Esta es la unidad de introducción donde los niños aprenden sobre los elementos, las estaciones y partes de una planta, antes de ensuciarse las 

manos y plantar sus propias plantas de frutas y verduras en la próxima unidad. 

 

OBJETIVOS 

 

 Entender el concepto de las estaciones. 

 Identificar las diferentes estaciones y sus características. 

 Descubrir las plantas y sus  partes. 

 Aprender sobre semillas y sus roles. 

 Investigar sobre las herramientas y utensilios de la huerta/jardín. 

 Aprender sobre el reciclaje y cómo encontrar nuevos usos para material desechado. 

 

ENFOQUE DE LOS OBJETIVOS POR  LECCIONES (JOURNAL OF OBSERVATION, 4 AÑOS) 

Lección 1: Observar como las plantas pueden cambiar el medio ambiente basándose en pistas visuales (colores estacionales). 

Lección 2: Observación meticulosa de las raíces de una planta y exploración visual del sistema de raíces a través de una actividad artística. 

Lección 3: Observación de las diferencias táctiles de las alubias a través de un juego.     

Lección 3: Documentación de las diferencias táctiles en un gráfico sencillo. 

Lección 4: Introducción al concepto de “upcycling” (reutilización de las cosas).     
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CONTENIDOS.  ÁREA DE LENGUAS: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

BLOQUE 1. LENGUAJE VERBAL 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL: 

Lección 1:  Season’s Palette 

 Escuchar la canción  I Love to Go Outside y explorar los sentimientos relacionados con los colores y la naturaleza. 

 Escuchar la canción Little Green Heads y aprender sobre el proceso de plantar semillas. 

 Responder a la pregunta clave de la unidad: 'Our Green Question': ¿Por qué es importante saber en qué estación estamos?  

reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Cómo te sientes cuando ves el sol/el cielo/el mar/los árboles? 

• ¿Cómo te sientes cuando hace sol/llueve?  

• ¿Qué colores tienen las hojas? 

• Mira el cielo, ¿Qué colores ves? 

• Mira el suelo, ¿Qué colores ves? 

• ¿Los colores en el cielo/al nivel de la vista/en el suelo, son diferentes? • ¿Son más claros o más oscuros? 

 

Lección 2: Introduction to plants and plant parts 

 Escuchar  la canción Parts of the Plants e identificar las partes de una planta asociándolas con las partes del cuerpo. 

 Responder a  'Our Green Question': ¿Por qué tiene una planta partes diferentes? reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Para qué sirven las raíces/las hojas de las plantas? ¿Para qué sirve el tallo de las plantas? 

• ¿Puedes ver las venas en las hojas? 

• Mira dos plantas diferentes ¿Tienen las mismas partes? 

 

Lección  3: A, B, Seeds 

 Escuchar la canción Little Green Heads y aprender sobre el proceso de plantar semillas. 

 Responder a 'Our Green Question': ¿Qué diferencia hay entre las semillas?  reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Son grandes o pequeñas las semillas? 

• ¿De qué color son las semillas? 

• ¿Cómo es el tacto de las semillas? 
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• ¿Qué sonidos hacen (cuando se agitan en una botella)? 

• ¿Hacen el mismo sonido las dos botellas? 

• ¿Puedes ordenar tus semillas por color / forma / tamaño? 

 

Lección 4: Reduce, reuse, recycle: making your own gardening tools and equipment. 

 Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué es importante utilizar materiales viejos de una  manera nueva?  reflexionando sobre los 

siguientes temas: 

• Las plantas necesitan agua. ¿Cómo obtienen las plantas agua en la naturaleza? ¿Cómo suena la lluvia? ¿Qué pasa si no llueve o 

nuestras plantas están en el interior? ¿Cómo podemos darles agua? 

• Mira la botella. ¿Para qué es? ¿El agujero de la botella es grande o pequeño?  

• Mira la taza. ¿Para qué es? ¿La parte superior de la taza es grande o pequeña? ¿Sale agua más rápido de la botella o la taza? 

• Mira una regadera. ¿Sale el agua rápido o lento? ¿Qué podemos observar desde donde sale el agua? ¿Hay un solo agujero grande? 

¿Los agujeros son grandes o pequeños? 

• ¿Pueden las plantas tener demasiada agua? ¿Por qué es importante que obtengan la cantidad correcta de agua? 

• ¿Cómo podemos hacer que nuestra taza / botella sea similar a la regadera? 

 

ACERCAMIENTO A LA LENGUA ESCRITA:  

Sugerencias del Bookworm Corner (Guía del Profesor) 

- Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal. 

- Journal. p7. Hacer un círculo alrededor del tiempo de ayer en un color diferente. 

- Journal. p8. Dibujar charcos grandes y pequeños. 

- Journal. p10. Buscar unas hojas caídas, relacionarlas poniéndolas al lado de las hojas para completar los patrones. 

- Journal. p11. Terminar las raíces del árbol. 

 

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA: 

Lección 2. Bookworm Corner:  

• Poppy Cat´s Garden de Lara Jones 

• The Gruffalo Nature Trail Series (Autumn, Winter, Spring, Summer) de Julia Donaldson 

• My Pop´s Garden de Duncan Richardson 

Lección 3. Bookworm Corner: 

• Jack and the Beanstalk de Nick Sharatt Tales 

 



 

35 
 

CONOCIMIENTOS LINGÜÏSTICOS 

Vocabulario 

Lección 1: 

sunny, rainy, windy, snowy, dry, colours, I love…, colours, bright, light, smooth, soft, rough, furry, pointy, rough, happy, sad 

Lección 2: 

seed(s), stem, leaves, roots, sun, small, grow, big, plant, water, quietly 

Lección 3: 

seeds, bean, grow, plant, water, shake, small, big, round, smooth, bumpy 

Lección 4: 

water, cup, bottle, seeds, dirt, fill, sprinkle, hole, pour 

 

BLOCK 2. AUDIOVISUAL LANGUAGE AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY. 

- Seguimiento del clima exterior utilizando Internet / pizarra interactiva para documentar los hallazgos. 

- Audición  de las canciones de la unidad utilizando el ordenador o la pizarra interactiva. 

 

BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO. 

Lección 1: 

• Audición de la canción I Love to Go Outside y explorar los sentimientos relacionados con los colores y la naturaleza/espacios al aire libre. 

• Compleción de una ventana con las cosas que se ven fuera. 

• Realización de  un círculo alrededor del tiempo actual y del que hizo el día anterior con un color diferente. 

• Realización de dibujos de charcos grandes y pequeños. 

 

Lección 2: 

• Compleción de una hoja presionando una hoja en una almohadilla de tinta e imprimiéndola en la página. 

• Compleción de unos patrones buscando algunas hojas caídas, combinándolas y colocándolas junto a las hojas inferiores 

. Compleción de las raíces de un árbol. 

 

Lección 3: 

• Creación de una composición bonita vertiendo las alubias en el rectángulo medio y poniendo alubias en las líneas punteadas. 

 

BLOQUE 4. LENGUAJE CORPORAL. 

Lección 2: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR): Partes de una planta 
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Lección  3: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR): Plantando una semilla 

 

CONTRIBUCCIÓN A LAS OTRAS ÁREAS DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 Exploración, identificación y expresión de sentimientos y emociones asociados con la naturaleza, las actividades al aire libre y los 

colores. 

 Desarrollo de movimientos y habilidades motoras finas. 

 Desarrollo de sensaciones táctiles. 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 Total Physical Response (TRF). 

 Ritmo y movimiento. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 El tiempo y las estaciones. 

 Nuevas utilizaciones para objetos viejos. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 Aseo personal tras realizar las actividades del aula y en la naturaleza. 

 Conocimiento de hábitos alimenticios saludables. 

 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

 Observación y documentación de hallazgos. 

 Categorización por colores. 

 Categorización de materiales de reciclaje. 

 Ordenación de datos. Uso de gráficos y representaciones (Gráfico de barras). 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 Observación de colores en la naturaleza. 

 Conocimiento de las plantas y sus partes.  

 La manera en que las plantas conducen comida hasta las hojas. 

 Propiedades del agua. 

Bloque 3. Cultura y vida en Sociedad 
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 Reciclado y prácticas sostenibles.  

 Enlace Colegio-familia (Ver The Garden Project guía para la família).                             

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia clave Actividad Criterios de evaluación 

CCL  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Todas la actividades de la unidad emplean la lengua inglesa 

como instrumento de comunicación:  p. ej. Cantar las canciones 

de la unidad (I love to go outside, Parts of the Plants, and Little 

Green Heads songs) 

Mostrar interés en aprender el idioma a través de 

canciones y actividades comunicativas. 

CMCT  

Competencia en 

matemáticas, ciencias 

y tecnología 

Ciencias:  

Todas las actividades hacen referencia al conocimiento de la 

naturaleza,   los organismos vivos y el ciclo de la vida. 

En esta unidad el foco está en:  

- Tipos de clima 

- Las estaciones 

- Las partes de una planta. 

- Los colores y la luz 

- El reciclaje 

- Documentar verduras por familias  

Matemáticas:  

Categorización de tipos de alubias. 

Ser capaz de utilizar conceptos matemáticos y aprender 

sobre ciencias naturales en inglés.  

CD 

Competencia digital 

Participación en un Curso de capitación Online. 

Uso del Smart Phone o tableta para grabar imágenes. 

Disfrutar de las tecnologías nuevas para repasar y 

extender lo aprendido en la unidad. 

AA   

Aprender a aprender 

Desarrollo de destrezas motoras finas. 

Observación y  exploración de  la naturaleza. 

Documentación de sus hallazgos, utilizando representaciones  de 

gráficos y tablas. 

Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal. 

Cuidado del material utilizado para realizar sus actividades. 

Mostrar capacidad y progreso en el uso de destrezas 

motoras finas. 

Mostrar interés en aprender el inglés. 

Es  capaz de recoger y registrar información. 

Ayudar y colaborar en las tareas de limpieza de 

materiales y orden en el aula. 

CSC  Comprensión de la importancia de expresar sus sentimientos. Estar dispuesto a comportarse de la manera correcta. 
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Competencia social y 

ciudadana 

Comprensión de la importancia de cuidar la naturaleza y el 

medioambiente.  

Muestra respeto por el medio ambiente. 

 

AIE  

Autonomía e 

iniciativa personal 

Iniciativa al completar las actividades del Journal. 

Participación activa en las tareas del aula y el jardín. 

Tener una actitud positiva hacía la propia habilidad de 

participar en las actividades de clase. 

Disfrutar de la participación en el grupo. 

Mostrar respeto a los demás miembros del grupo. 

CEC  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Actuación de las canciones de la unidad. 

Compleción de las actividades del journal: 

- Los colores de la naturaleza. 

- Las formas de las hojas. 

- Dibujos de  raíces. 

- Exploración táctil y sonora de alubias en contenedores. 

Creación de composiciones artísticas utilizando alubias. 

 

Entender y cantar canciones en inglés y aprender sobre 

la cultura. 

Disfrutar al hacer manualidades en inglés. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

 

Al finalizar la unidad los alumnos pueden: 

 

 Identificar las pistas en mi medioambiente natural y describir los 

arboles basado en la estación actual. 

 Identificar 6 tipos de tiempo meteorológico. 

 Explorar como siente la lluvia, saltando en los charcos y mojándose. 

 Observar las plantas como organismos vivos y explicar las funciones 

de las hojas. 

 Reconocer un patrón. 

 Demostrar conciencia de los árboles de su alrededor. Ver las raíces. 

 Experimentar con dibujos de tinta aleatorios para hacer hermosos 

Recursos de evaluación 

Evaluación informal 

 Observación de los alumnos en el aula para comprobar su progreso,  tanto 

individual como de grupo. 

 End of Lesson Reflection en cada lección del  Teacher’s Guide, unidad 

1:  

• Lección 1, p. 41 

• Lección 2 p. 49 

• Lección 3 p. 55 

• Lección 4 p. 60 

 

Evaluación formal 

 Actividades del Journal, unidad 1. 
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diseños. 

 Contar alubias y observar diferencias en tamaño en un gráfico. 

 Crear una composición utilizando la “repetición”, una técnica 

utilizada por muchos artistas conceptuales, con 1 o 2 tipos de alubia 

repetidos alrededor de un rectángulo. 

 Sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal 

 Evaluación específica de Destrezas de Ciencias  Naturales  al final del 

Journal 

 

Rúbricas 

 Rúbricas para la evaluación de competencias al final de este documento 

 Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos complementarios y para la diversidad 

 Secciones Next Steps del Journal, unidad 1 

 Sensory page, Journal, p. 30 

 

Ideas para proyectos en el Teacher’s Guide, unidad 1 

 Explorar festivales de cada temporada dentro de las tradiciones locales 

 Explorar texturas y colores y luego celebrar una fiesta de hacer zumo de 

uva, pisando uvas y bebiendo el zumo 

 Explorar el concepto de reutilizar viejos materiales para hacer macetas 

(upcycling) 

ENLACE COLEGIO-FAMILIA 

Se anima a las familias a apoyar el viaje de aprendizaje de sus hijos/hijas recopilando botellas y tazas de plástico viejas para usar en la lección 4. 

Recuérdale que siempre que sea posible lo mejor es encontrar un nuevo uso para algo viejo en lugar de tirarlo. Si esto no es posible, que no olviden 

reciclar con su hijo/hija. 
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   UNIDAD 2: Plantar 

 

 

The Garden Project brinda a los alumnos la oportunidad de experimentar los procesos de la vida de primera mano. En esta unidad los niños 

aprenderán que ensuciarse las manos es divertido y es el primer paso para desarrollar un interés en la jardinería. Los niños comprenderán 

mejor el mundo en el que viven observando las plantas de cerca, así como una apreciación más profunda y respetuosa de las plantas como 

organismos vivos. 

  

OBJETIVOS 

 

 Aprender a ensuciarse las manos. 

 Identificar diferentes tipos de suelos. 

 Entender las diferencias en las necesidades de las plantas. 

 Entender que las plantas son ‘productivas’ y hacen comida para nosotros. 

 Plantar el ‘Jardín en una Caja’ 

 Identificar bichos que son favorables o que son plagas para las plantas. 

 Comprender el equilibrio en la naturaleza. 

 

ENFOQUE DE LOS OBJETIVOS POR  LECCIONES (JOURNAL OF OBSERVATION, 4 AÑOS) 

Lección 1: Observación de textura mediante obras de arte y expresiones en abstracto (barro). 

Lección 2: Desarrollo del concepto de combinaciones/asociaciones de plantas utilizando destrezas motoras finas.             

Lección 3: Plantación y planificación de la ubicación de las plantas.                                           

Lección 4: Observación de un patrón sencillo en un dibujo inspirado por los cuentacuentos aborígenes australianos.  

 

CONTENIDOS.  ÁREA DE LENGUAS: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

BLOQUE 1. LENGUAJE VERBAL 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL: 

Lección 1: Let’s Get Dirty! 

Responder a 'Our Green Question':  ¿Por qué existen diferentes tipos de suelos/tierra? reflexionando sobre los siguientes temas: 
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• ¿Dónde puedes encontrar arena / tierra / barro afuera?  

• ¿Qué diferencias hay entre la arena y el barro? 

• ¿Qué diferencias hay entre la tierra y el barro? 

• ¿Qué pasa si mezclamos agua y tierra? 

• ¿Cómo podemos hacer que el barro sea más claro o más oscuro? 

 

Lección 2: Companion Planting 

Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué tienen las plantas otras plantas amigas? reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Qué es un amigo? 

• ¿Tienes un amigo con el que juegas bien? 

• ¿Tú piensas que las plantas también tienen amigos? 

• ¿Por qué crees que las plantas crecen mejor si se plantan cerca de sus plantas amigas? 

 

Lección  3: Planting the Garden in the Box 

Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué cultivamos nuestras verduras en una caja? reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Puedes recordar 5 cosas que necesitamos para plantar nuestro jardín? 

• ¿Puedes recordar qué plantas funcionan mejor si están juntas? 

• ¿Recuerdas qué necesitan las plantas para crecer? 

• ¿Hay algo que tengas que planificar antes de plantar? ¿Si es así, qué? 

• ¿Cómo podemos planificar nuestro jardín utilizando dibujos? 

 

Lección 4: Friends of the Garden 

Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué es importante para nuestro jardín para tener amigos (pero no plagas)? reflexionando sobre 

los siguientes temas: 

• ¿Puedes nombrar algunos de los bichos que encuentras en el jardín? 

• ¿Puedes ver alguna criatura? ¿Puedes identificar o ver sus ojos / piernas / alas? ¿Son amigos o plagas del jardín? 

 

ACERCAMIENTO A LA LENGUA ESCRITA:  

Sugerencias del Bookworm Corner (Guía del Profesor) 

Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal. 

Journal p.19/33. Completar el viaje por el jardín con los recortables de la página 33. 
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ACERCAMIENTO A LA LITERATURA: 

Lección 2:  

Plant a Little Seed by Bonnie Christensen 

Lección 4:  

The Rooftop Gardener by Bronwyn Tainui 

Lección 4:  

What the Ladybird Heard by Julia Donaldson 

  

CONOCIMIENTOS LINGÜÏSTICOS 

Vocabulario 

Lección 1:  

soil, water, mix, mud, puddle, walk, look, circle, thick, dry, moist, smooth, soft, wet, sand, lumpy, cold, warm, light 

Lección 2: 

friends, vegetable names (customise according to the list of vegetables you have selected), combinations, work well, get along, companion 

Lección 3: 

fruit and vegetable plants chosen for your garden. planting, growing, seeds, stem, leaves 

Lección 4: 

bees, ladybirds, earthworms, aphids, slugs/snails, caterpillars, friends, pests, sap, spots, stripes, long, thick, round, small 

 

BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Utilización del póster de Our Planting Chart para documentar el nombre de la planta, un dibujo y el mes en que se plantó 

- Audición de la canción de la unidad utilizando el ordenador o la pizarra interactiva 

 

BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO. 

Lección 1: 

• Audición de la canción I Love to Go Outside y explorar los sentimientos relacionados con colores y el aire libre 

• Audición de la canción Parts of the Plants, 

• Audición de la canción Little Green Heads.  

• Realización de una pintura con barro. 

Lección  3: 
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• Dibujo de un brote pequeño creciendo en el suelo  

Lección 4: 

• Compleción de un jardín de flores procurando pintar muchas abejas zumbando alrededor 

• Compleción de un viaje por el jardín con los recortables de la página 33 

 

BLOQUE 4. LENGUAJE CORPORAL. 

Lección 1: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR):  Hacer sonidos de la lluvia con los dedos y las manos 

Lección  3: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR):  Hacer sonidos de la lluvia con los dedos y las manos 

Lección  3: Repetir el Circle and Square Rhyme y haz movimientos circulares cuando describas el círculo y movimientos cuadrados al 

describir el cuadrado.  

Lección 4: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR):  El concepto del crecimiento 

 

CONTRIBUCCIÓN A LAS OTRAS ÁREAS DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 Coordinación mano-ojo. 

 Desarrollo de destrezas motoras finas; transplante de plantas. 

 Utilización de los sentidos para diferenciar texturas. 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 Movimiento y ritmo. 

 Ensuciarse y jugar. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 Colaboración con los compañeros en el aula. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 Aseo personal tras realizar las actividades del aula y en la naturaleza. 

 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

 Observación y documentación de hallazgos. 

 Ordenación de datos. Uso de gráficos y representaciones. 
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Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 Propiedades de la tierra. 

 Identificación de bichos amigos en el jardín y plagas. 

Bloque 3. Cultura y vida en Sociedad 

 Reciclado y prácticas sostenibles.  

 Enlace Colegio familia (Ver The Garden Project Guía para la família). 

 comprensión del concepto de la cooperación y la colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia clave Actividad Criterios de evaluación 

CCL 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Todas la actividades de la unidad emplean la lengua inglesa 

como instrumento de comunicación:  p. ej. Cantar la canción de 

la unidad ( I love to go outside) 

Mostrar interés en aprender el idioma a través de 

canciones y actividades comunicativas. 

CMCT 

Competencia en 

matemáticas, ciencias y 

tecnología 

Ciencias:  

Todas las actividades hacen referencia al conocimiento de la 

naturaleza, los organismos vivos y el ciclo de la vida. 

En esta unidad el foco está en:  

- Sentir la diferencia en textura entre arena, tierra y barro.  

- Fomentar la amistad plantando en compañía. 

- Combinar verduras. 

- Plantar el jardín en la caja.  

- Buscar bichos en el jardín. 

 

Ser capaz de utilizar conceptos matemáticos y aprender 

sobre ciencias naturales en inglés.  

CD Participación en un Curso de capitación Online. Disfrutar de las tecnologías nuevas para repasar y 
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Competencia digital Uso del Smart Phone o tableta para grabar imágenes. extender lo aprendido en la unidad. 

AA 

Aprender a aprender 

Desarrollo de destrezas motoras finas. 

Observación y  exploración de  la naturaleza. 

Documentación de sus hallazgos, utilizando representaciones 

de gráficos y tablas. 

Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del 

Journal. 

Cuidado del material utilizado para realizar sus actividades. 

Mostrar capacidad y progreso en el uso de destrezas 

motoras finas. 

Mostrar interés en aprender el inglés. 

Es capaz de recoger y registrar información. 

Ayudar y colaborar en las tareas de limpieza de 

materiales y orden en el aula. 

CSC 

Competencia social y 

ciudadana 

Comprensión de la importancia de pasar tiempo jugando y 

ensuciarse al aire libre, lo que lleva a vidas más saludables y 

felices. 

Comprensión de la importancia de la colaboración y la amistad 

a través de trabajo en grupos. 

Comprensión de la importancia del equilibrio que existe en la 

naturaleza y cómo podemos tener un role en ello a través de 

equilibrio y respeto. 

Estar dispuesto a comportarse de la manera correcta. 

Muestra respeto por el medio ambiente. 

 

AIE 

Autonomía e iniciativa 

personal 

Iniciativa al completar las actividades del Journal. 

Participación activa en las tareas del aula y el jardín. 

Tener una actitud positiva hacía la propia habilidad de 

participar en las actividades de clase. 

Disfrutar de la participación en el grupo. 

Mostrar respeto a los demás miembros del grupo. 

CEC 

Conciencia y 

expresiones culturales 

Actuación de las canciones de la unidad. 

Introducción al Land Art y el uso del barro en los dibujos. 

Compleción de las actividades del journal: 

- Experimentación con agua y suelo para hacer diferentes 

tonos de barro. 

- Representación visual de la relación entre plantar en 

compañía y colaboración agrupando a los niños según 

sus intereses y plantando una foto/dibujo en una maceta 

de cartón. 

- Terminación de patrones de mariquitas y  abejas 

inspirado en dibujos aborígenes.  

Entender y cantar canciones en inglés y aprender sobre 

la cultura. 

Disfrutar al hacer manualidades en inglés. 
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EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

  

Al finalizar la unidad los alumnos pueden: 

 

 Explorar con seguridad una variedad de materiales, herramientas y 

técnicas.  

 Experimentar, pintando con diferentes texturas. 

 Entender que una planta crece de una semilla y necesita tierra o 

compost, agua, luz de sol, y cuidados para que crezca.. 

 Entender que los flores atraen a las abejas al jardín. 

 Recortar y pegar las mariquitas y abejas en las líneas punteadas. 

 Observar plantas como organismos vivos y reconoce las hojas como 

partes de una planta 

 Pegar hojas al papel. 

 Responder a experiencias táctiles diferentes, por ejemplo observando 

las diferencias entre la textura de las alubias y la del papel. 

 Hacer un tablero táctil sencillo, pegando alubias encima de las líneas 

punteadas blancas. 

Recursos de evaluación 

 

Evaluación informal 

 Observación de los alumnos en el aula para comprobar su progreso,  

tanto individual como de grupo. 

 End of Lesson Reflection en cada lección del  Teacher’s Guide, 

unidad 2:  

• Lección 1, p. 67 

• Lección 2 p. 72 

• Lección 3 p. 79 

• Lección 4 p. 92 

 

Evaluación formal 

 Actividades del Journal, unidad 2 

 Sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal 

 Evaluación específica de Destrezas de Ciencias  Naturales  al final del 

Journal 

 

Rúbricas 

 Rúbricas para la evaluación de competencias al final de este documento 

Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos complementarios y para la diversidad 

- Secciones Next Steps  del Journal, unidad 2 

 Sensory page, Journal, p. 30 
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ENLACE COLEGIO-FAMILIA 

Animar a las familias a hacer un Jardín en una Caja propia con una caja vieja de plástico,  haciéndole agujeros y rellenándola con tierra para macetas 

hasta 2cm del borde. Pueden poner 2 o 3 plantas del mismo tipo que plantaron en clase para poder observar los cambios en ellas de cerca. Se debería 

colocar el Jardín en una Caja en un alféizar con luz natural. 
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   UNIDAD 3:Medrar 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La siembra y el crecimiento son emocionantes para los niños. Motivan el aprendizaje, desarrollan confianza en sí mismo y fomentan la 

colaboración, ayudando a apoyar objetivos personales, sociales y emocionales. Además, traen a los niños pequeños a un contacto 

significativo con la diversidad de la naturaleza. 

 

Esta unidad enfocará las destrezas necesarias para el cuidado de las plantas (por ejemplo el riego) y las destrezas de observación que se 

desarrollan cuando los alumnos aprenden a ver las diferencias en las plantas a medida que las ven crecer. 

 

OBJETIVOS 

 

 Cuidar de plantas en macetas, regándolas apropiadamente. 

 Observar y documentar cuidadosamente los cambios en las plantas y el ciclo de vida de una semilla. 

 Desarrollar destrezas tempranas de matemáticas a través de medición (unidades de medida), clasificación y reconocimiento de formas que 

se encuentran en la naturaleza. 

 

ENFOQUE DE LOS OBJETIVOS POR  LECCIONES (JOURNAL OF OBSERVATION, 4 AÑOS) 

Lección 1: Observación de las necesidades de las plantas y documentación de los patrones o secuencias de riego según plantas. 

Lección 2: Plantación de una semilla y observación de las diferentes etapas de un brote.                                                   

Lección 3: Identificación de las formas en la naturaleza y transformación de formas posibles en fruta y verduras. 

Lección 4: Introducción al concepto básico de la medición y documentación.  

 

CONTENIDOS.  ÁREA DE LENGUAS: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

BLOQUE 1. LENGUAJE VERBAL 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL: 

Lección 1: Caring for plants: watering and water’s properties. 
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Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué es importante regar nuestras plantas adecuadamente? reflexionando sobre los siguientes 

temas: 

• ¿De dónde viene el agua? ¿Cómo debemos regar nuestro jardín en la caja? 

• ¿Por qué necesitan agua las plantas? 

• ¿A las plantas les gustan el agua caliente o fría? 

• ¿Qué podemos utilizar para regar nuestras plantas? 

• ¿Cómo les gusta  a las plantas ser regadas? (tallos / suelo / hojas) 

• ¿Con qué frecuencia necesitamos regar nuestras plantas? 

 

Lección 2: Observing and documenting a life cycle 

• Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué crece un brote? reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Crees que todas nuestras semillas crecerán? 

• ¿Puedes ver la semilla por debajo del suelo? 

• ¿Es importante la profundidad de la plantación de la semilla? 

• ¿Cuántas raíces puedes ver? (después de 6-10 días) 

• ¿Cuántas hojas puedes ver? (después de 11-15 días) 

 

Lección  3: Discovering fruit and vegetable shapes. 

 Escuchar a la rima ‘Circles and Squares’ para aprender sobre formas 

 Responder a 'Our Green Question': ¿Qué formas podemos ver en las frutas y verduras? reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Puedes nombrar algunas formas? 

• ¿Qué formas podemos ver a nuestro alrededor? 

• ¿Las frutas y verduras cambian de forma cuando se cortan por la mitad? 

• ¿A qué formas cambian? 

• ¿Cómo podemos representar las formas de las frutas y verduras en el papel? ¿Todas las frutas y verduras hacen la misma impresión en el 

papel? 

 

Lección 4: watch the plants grow 

 Escuchar la canción Squeeze your Vegetables/Grow Up Up Up 

 Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué tenemos que tomar nota del crecimiento de nuestras plantas? reflexionando sobre los 

siguientes temas: 

• ¿Cuánto mides? ¿Cómo podemos medir nuestra altura? 
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• ¿Cómo podemos registrar cómo están creciendo nuestras plantas? ¿Qué nos dice esta información? 

• ¿Cuánto mide el [nombre de la planta]? 

• ¿Cómo podemos documentar el crecimiento de nuestras plantas? 

• ¿Cuántas hojas tiene el [nombre de la planta]? 

• ¿Cuántas flores hay en el Garden Project? 

• ¿Qué forma tiene el [nombre de la planta]? 

• ¿Qué más cosas podemos observar para documentar cómo están creciendo las plantas? 

 

ACERCAMIENTO A LA LENGUA ESCRITA:  

 Sugerencias del Bookworm Corner (Guía del Profesor) 

 Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal. 

 Journal. p22. Transformar formas coloridas en frutas y verduras. 

 

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA: 

- Lección 2. Bookworm Corner:  How Do Plants Grow? by Margaret McDonald 

 

CONOCIMIENTOS LINGÜÏSTICOS 

Vocabulario 

Lección 1: 

water, rain, thirsty, watering can, hot, cold, pour, wet, dry, spill, fill, sprinkle, measure, temperature, thermometer  

Quantifiers: a little bit, a lot of, just right 

Lección 2: 

bean seeds available in your area, grow, seed, soil, leaf, leaves, stem, big, small, sprout 

Lección  3: 

circle, square, apple, sweet, sour, red, yellow, green, long, leaves, vegetables, apple, lettuce, onion, Do you like…? Yes I do, No, I don’t 

Lección 4: 

family, vegetables, bulb, flower, fruit, leaves, stem, seeds, onion, cauliflower, tomato, salad, peas, celery, potatoes, carrots or parsnips, 

numbers 1-10 

 

BLOCK 2. AUDIOVISUAL LANGUAGE AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY. 

Audición  de las canciones de la unidad utilizando el ordenador o la pizarra interactiva 
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BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO. 

Lección 1: 

• Audición de la canción Squeeze your vegetables/Grow up up up 

• Realización de un dibujo, con huellas de dedos regando una planta sedienta con agua que cae de las nubes. 

Lección 2: 

• Compleción de unos brotes después de 6-10 días y 11-15 días 

Lección  3: 

• Transformación de formas coloreadas en frutas y verduras. 

 

BLOQUE 4. LENGUAJE CORPORAL. 

Lección 1: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR): Hacer sonidos de la lluvia con los dedos y las manos 

Lección  3: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR): Hacer sonidos de la lluvia con los dedos y las manos 

Lección  3: Di el Circle and Square Rhyme y haz movimientos circulares cuando describas el círculo y movimientos cuadrados al describir 

el cuadrado.  

Lección 4: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR):  El concepto del crecimiento. 
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CONTRIBUCCIÓN A LAS OTRAS ÁREAS DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 Desarrollo de movimientos y habilidades motoras finas. 

 Desarrollo de la coordinación mano-ojo. 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 Total Physical Response (TRF) 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 Identificación de sabores. 

 Manejo de aparatos tecnológicos como cámaras de fotos y teléfonos. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 Aseo personal tras realizar las actividades del aula y en la naturaleza. 

 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

 Medición de la temperatura del agua. 

 Observación y documentación de las etapas de un brote. 

 Identificación y clasificación de formas geométricas. 

 Categorización de frutas y verduras. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 Reconocimiento de las necesidades de agua de las plantas. 

 El ciclo de vida de las plantas. 

 Propiedades de la luz. 

Bloque 3. Cultura y vida en Sociedad 

 Reciclado y prácticas sostenibles.  

 Enlace colegio-familia (Ver The Garden Proyect, Guía para la família) 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia clave Actividad Criterios de evaluación 

CCL  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Todas la actividades de la unidad emplean la lengua inglesa 

como instrumento de comunicación:  p. ej. Cantar la canción de 

la unidad (Squeeze your vegetables/Grow up up up)  

Mostrar interés en aprender el idioma a través de 

canciones y actividades comunicativas. 

CMCT  

Competencia en 

matemáticas, ciencias y 

tecnología 

Ciencias:   

Todas las actividades hacen referencia al conocimiento de la 

naturaleza,   los organismos vivos y el ciclo de la vida. 

En esta unidad el foco está en:  

- Crear un termómetro utilizando un trozo de cartón, el 

patrón del termómetro y un poco de elástico. 

- Identificar y experimentar con temperaturas frías y 

cálidas de agua. 

- Demostrar cómo regar las plantas en el Jardín en la 

Caja, o en el jardín . 

- Hacer predicción de cuánta agua necesitará las plantas, 

observando las pistas de la naturaleza. 

- Observar y documentar en el Journal las etapas de un 

brote.  

 

Matemáticas:  

Introducir y repasar las formas: círculo, cuadrado y triangulo. 

Usar las frutas y verduras para identificar las formas. 

Categorizar las frutas y verduras. 

Ser capaz de utilizar conceptos matemáticos y 

aprender sobre ciencias naturales en inglés.  

CD 

Competencia digital 

Participación en un Curso de capitación Online. 

Uso del Smart Phone o tableta para grabar imágenes. 

Disfrutar de las tecnologías nuevas para repasar y 

extender lo aprendido en la unidad. 

AA   

Aprender a aprender 

Desarrollo de destrezas motoras finas. 

Observación y  exploración de  la naturaleza. 

Documentación de sus hallazgos, utilizando representaciones  

de gráficos y tablas. 

Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del 

Mostrar capacidad y progreso en el uso de destrezas 

motoras finas. 

Mostrar interés en aprender el inglés. 

Es  capaz de recoger y registrar información. 

Ayudar y colaborar en las tareas de limpieza de 
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Journal. 

Cuidado del material utilizado para realizar sus actividades. 

materiales y orden en el aula. 

CSC  

Competencia social y 

ciudadana 

Comprensión de la importancia de tomar responsabilidad para 

los seres vivos. 

Comprensión de la importancia de la auto-definición según los 

gustos y a partir de experiencias personales.  

Estar dispuesto a comportarse de la manera correcta. 

Muestra respeto por el medio ambiente. 

 

AIE  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Iniciativa al completar las actividades del Journal. 

Participación activa en las tareas del aula y el jardín. 

Tener una actitud positiva hacía la propia habilidad de 

participar en las actividades de clase. 

Disfrutar de la participación en el grupo. 

Mostrar respeto a los demás miembros del grupo. 

CEC  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Actuación de las canciones de la unidad. 

Compleción de las actividades del journal: 

- Dar agua a la planta sedienta hacienda un dibujo de 

dedos de lluvia cayendo de las nubes  

- Completar los brotes después de 6-10 días y 11-15 días  

- Transformar las formas coloreadas en frutas y verduras. 

 

Entender y cantar canciones en inglés y aprender 

sobre la cultura. 

Disfrutar al hacer manualidades en inglés. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

 

Al finalizar la unidad los alumnos pueden: 

 

 Utilizar una técnica sencilla de arte (puntillismo) para representar la 

lluvia en el papel. 

 Reconocer las pistas que indican cuándo una planta necesita agua. 

 Observar los cambios que tienen lugar en una semilla que brota 

 Aritmética temprana: Reconocer y crear formas con frutas y verduras, 

y Explorar sus características utilizando lenguaje matemático para 

describirlas. 

Recursos de evaluación 

 

Evaluación informal 

 Observación de los alumnos en el aula para comprobar progresos tanto 

individuales como del grupo. 

 End of Lesson Reflection en cada lección del  Teacher’s Guide, unidad 

3:  

• Lección 1, p. 99 

• Lección 2 p. 106 

• Lección 3 p. 114 

• Lección 4 p. 120 
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Evaluación formal 

 Actividades del Journal, unidad 3. 

 Sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal 

 Evaluación específica de Destrezas de Ciencias Naturales al final del 

Journal 

 

Rúbricas 

 Rúbricas para la evaluación de competencias al final de este documento 

 Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos complementarios y para la diversidad 

 Secciones Next Steps del Journal, Unidad  3 

 Sensory page, Journal, p. 30 

 

Ideas para proyectos en el Teacher’s Guide, Unidad  3 

 Hacer una estación meteorológica en el aula con piñas.  

 

ENLACE COLEGIO-FAMILIA 

En casa los alumnos pueden observar el ciclo de la vida de una semilla cogiendo una alubia y enterrándola en una bola de algodón húmido en una bolsa 

con cierre zip. Pegar la bolsa con cinta adhesiva a la ventana y observar con los niños la manera que la semilla brota y se convierte en una pequeña 

planta 
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   UNIDAD 4: Colleita  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad, los niños aprenden que hay una razón y una temporada para cada cosa. Por fin, su paciencia será recompensada y las frutas y 

verduras que han atendido con tanto cuidado llegarán a la madurez. Los niños disfrutarán probando la comida que han cultivado y 

desarrollarán hábitos saludables de alimentación. 

 

OBJETIVOS 
 

 Aprender sobre la estacionalidad de frutas y verduras. 

 Categorizar verduras por familias. 

 Recoger y contar frutas y verduras. 

 Introducir y tomar conciencia de hábitos alimenticios saludables mediante la degustación de una variedad de frutas y verduras. 

 

ENFOQUE DE LOS OBJETIVOS POR  LECCIONES (JOURNAL OF OBSERVATION, 4 AÑOS) 

Lección 1: Categorización de verduras por tipo y color.                               

Lección 2: Descripción de cómo crecen las verduras y constatación de cúando están listas para su cosecha.                            

Lección 3: Conexión entre la estacionalidad de frutas y verduras con la rueda de colores.                

Lección 4: Identificación de verduras por colores.                                            

 

CONTENIDO CONTENIDOS.  ÁREA DE LENGUAS: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

BLOQUE 1. LENGUAJE VERBAL 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL: 

Lección 1: Family of vegetables. 

Escuchar la canción Artie Choke para aprender sobre familias de verduras. 

Responder a 'Our Green Question':  ¿Por qué las verduras pertenecen a diferentes tipos de familias?  Reflexionando sobre los siguientes 

temas: 
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• ¿Diferentes apariencias de las verduras? 

• ¿Cómo podemos agrupar las verduras? 

• ¿Sabes que las verduras tienen familias como nosotros? 

• ¿Puedes pensar en diferentes formas de usar las verduras? 

 

Lección 2: How did your vegetables grow? 

Escuchar la canción Squeeze your Vegetables y aprender saber cuándo los vegetales están listos para ser recogidos. 

Escuchar la canción Spanish Onion y aprender sobre como cocinar las verduras. 

Responder a 'Our Green Question': Cómo sabemos cuándo las verduras están listas para ser recogidas  reflexionando sobre los siguientes 

temas: 

• ¿Cómo crecen las [zanahorias / rábanos / patatas / tomates / cebollas / apio, etc.]? 

• ¿Puedes pensar en dos verduras que son diferentes? 

• ¿Puedes pensar en dos verduras que son similares? 

• ¿Puedes agrupar las verduras en familias? 

• ¿Por qué crees que es importante agrupar las verduras en familias? 

• ¿Qué podemos hacer con nuestras manos para averiguar si una verdura está lista para ser recogida? 

 

Lección  3: Eating by season 

Escuchar la canción Let’s Make a Salad como una introducción a la alimentación saludable. 

Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué maduran las frutas y verduras en diferentes momentos del año? reflexionando sobre los 

siguientes temas: 

• ¿Cuándo maduran tus verduras favoritas? 

• ¿Por qué piensas que hay diferentes verduras en diferentes épocas del año?? 

• ¿Cómo crees que la planta sabe en qué temporada está? ¿Por qué? 

 

Lección 4: Eating the rainbow 

Escuchar la canción Spanish Onion como una introducción a una alimentación saludable. 

Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué es importante comer frutas y verduras de una variedad de colores diferentes?  

reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Qué tipo de frutas y verduras tienen los colores más vibrantes? 

• ¿Por qué crees que es importante comer una variedad de verduras? 

• ¿Cómo sabes si una fruta o verdura es buena para ti? 
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• ¿Cuándo son más sabrosas las frutas y verduras? 

• ¿Hay formas de cambiar el sabor de las frutas y verduras? ¿Si es así, cómo? 

• ¿Qué le sucede a una fruta o verdura cuando se cocina? ¿Cómo cambia su sabor? 

• ¿De qué otras maneras puedes comer fruta fresca de temporada? 

• ¿Qué patrones puedes observar en frutas cortadas por la mitad? 

 

ACERCAMIENTO A LA LENGUA ESCRITA:  

Sugerencias del Bookworm Corner (Guía del Profesor) 

Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal. 

Journal. p23. Dibujar la fruta/verdura que has probado a lado de su sensación de sabor 

Journal. p24. Hacer un círculo alrededor del tiempo de hoy con un lapicero azul. 

Journal. p26. Dibujar los ingredientes que necesitas para tu receta favorita. 

Journal. p27. Dibujar tu comida favorita 

 

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA: 

Lección 1 Grow Your Own! de Esther Hall  

Yum, Yum! by Diana Noonan  

Gruffalo Crumble and Other Recipes de Julia Donaldson  

Lección 2. Bookworm Corner:  

Soup Day: A Board Book de Melissa Iwai  

Lección 3. Bookworm Corner: 

Lunch de Denise Fleming 

Lección 4. Bookworm Corner 

Edible Colours, See, Learn, eat de Jennifer Vogal Bass 

 

CONOCIMIENTOS LINGÜÏSTICOS 

Vocabulario 

Lección 1: 

family, vegetables, bulb, flower, fruit, leaves, stem, seeds, onion, cauliflower, tomato, salad, peas, celery, potatoes, carrots or parsnips, 

numbers 1-10 

Lección 2: 
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Prepositions: above, behind, between, down, in, inside, near, over, under, with Comparative adjectives: bigger than, smaller than, the same 

as Comparative adjectives: bigger than, smaller than, the same as 

Lección  3: 

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, harvest, fruit, vegetables fruit, 

vegetables 

Lección 4: 

eat, sleep, exercise, balance, diet, colours of the rainbow, rainbow, apples, sun, flowers, grass, grapes, carrots, sky  

 

BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Audición de las canciones de la unidad utilizando el ordenador o la pizarra interactiva 

 

BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO. 

Lección 1: 

• Escuchar la canción Artie Choke 

• Escuchar la canción Let’s make a salad,  

• Escuchar la canción Squeeze your vegetables 

• Escuchar la canción Spring Onion 

Lección 2: 

• Dibujar la verdura/fruta a lado de su sensación de sabor. 

Lección  3: 

• Utilizar los recortables de la página 35 y pegarles encima del color correspondiente. 

Lección 4: 

• Colorear un plato. 

• Dibujar los ingredientes necesarios para su receta favorita. 

• Dibujar su comida favorita. 

 

BLOQUE 4. LENGUAJE CORPORAL.  

Lección 2: Respuesta Física Total (Total Physical Response - TPR):  tipos de verduras y movimientos 
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CONTRIBUCCIÓN A LAS OTRAS ÁREAS DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 Conciencia espacial. 

 Desarrollo de movimientos y habilidades motoras finas. 

 Distinción de gustos; dulce y ácido. 

 Distinción de tonos; agudos y graves. 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 Cuidado y delicadeza en la recolección de frutas y verduras. 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 Mezcla de ingredientes en una taza para elaborar; gazpacho, ensalada o batidos. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 Aseo personal tras realizar las actividades del aula y en la naturaleza. 

 Comprensión y pràctica del concepto Comida saludable. 

 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

 Observación y documentación de hallazgos; tipos de familia de verduras. 

 Numeración y conteo. 

 Compleción de una tabla/gráfico. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 Propiedades de las verduras, crecimiento y tamaño. 

 Conocimiento de la temporalidad o estacionalidad de frutas y verduras. 

Bloque 3. Cultura y vida en Sociedad 

 Comida saludable y combinación de alimentos por color para hacer tentempiés nutritivos. 

 Enlace colegio-familia (Ver The Garden Proyect, Guía para la família) 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia clave Actividad Criterios de evaluación 

CCL  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Todas la actividades de la unidad emplean la lengua inglesa 

como instrumento de comunicación:  p. ej. Cantar las canciones 

de la unidad (Artie Choke, Squeeze your vegetables, Let’s make 

a salad, Spring Onion) 

Mostrar interés en aprender el idioma a través de 

canciones y actividades comunicativas. 

CMCT  

Competencia en 

matemáticas, ciencias y 

tecnología 

Ciencias:  

Todas las actividades hacen referencia al conocimiento de la 

naturaleza,   los organismos vivos y el ciclo de la vida. 

En esta unidad el foco está en:  

- Introducir el concepto de las familias de verduras 

Identificar las pistas de las plantas para saber cuándo 

están listos para ser recogidos.  

- Preparar y degustación de gazpacho.  

- Rellenar del Classroom Harvest Chart coloreando los 

cuadros en la tabla.  

- Establecer una relación entre las frutas y verduras de 

temporada, y verduras listas para ser cosechadas del 

jardín. Introducción de frutas y verduras de diferentes 

colores y su  relación con la rueda de colores. 

- Preparar y degustar una ensalada de jardín. Introducir y 

repasar los 5 grupos de colores de frutas y verduras: 

rojo, naranja / amarillo, verde, blanco / marrón y 

púrpura / azul.  

- Mantener un equilibrio de verduras de diferentes colores 

en un plato de papel. 

Matemáticas: 

Identificar y contar verduras. 

Documentar verduras por familias. 

Ser capaz de utilizar conceptos matemáticos y aprender 

sobre ciencias naturales en inglés.  

CD 

Competencia digital 

Participación en un Curso de capitación Online. 

Uso del Smart Phone o tableta para grabar imágenes. 

Disfrutar de las tecnologías nuevas para repasar y 

extender lo aprendido en la unidad. 

AA   Desarrollo de destrezas motoras finas. Mostrar capacidad y progreso en el uso de destrezas 
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Aprender a aprender Observación y  exploración de  la naturaleza. 

Documentación de sus hallazgos, utilizando representaciones  

de gráficos y tablas. 

Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del 

Journal. 

Cuidado del material utilizado para realizar sus actividades. 

motoras finas. 

Mostrar interés en aprender el inglés. 

Es  capaz de recoger y registrar información. 

Ayudar y colaborar en las tareas de limpieza de 

materiales y orden en el aula. 

CSC  

Competencia social y 

ciudadana 

Comprensión de la importancia de una alimentación saludable. 

Aprender que colores distintos tienen un valor nutritivo 

diferente. 

Estar dispuesto a comportarse de la manera correcta. 

Muestra respeto por el medio ambiente. 

Mostrar comprensión de la importancia de los hábitos de 

alimentación saludable. 

AIE  

Autonomía e iniciativa 

personal 

Iniciativa al completar las actividades del Journal. 

Participación activa en las tareas del aula y el jardín. 

Tener una actitud positiva hacía la propia habilidad de 

participar en las actividades de clase. 

Disfrutar de la participación en el grupo. 

Mostrar respeto a los demás miembros del grupo. 

CEC  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Actuación de las canciones de la unidad. 

Compleción de las actividades del journal: 

- Dibujar la fruta/verdura que has degustado cerca a la 

sensación de sabor. 

- Utilizar los recortables de la página 35 pegándoles 

encima del color correspondiente 

- Colorear un plato 

- Dibujar los ingredientes que necesitas para tu receta 

favorita. 

- Dibujar su comida favorita. 

 

 

Entender y cantar canciones en inglés y aprender sobre la 

cultura. 

Disfrutar al hacer manualidades en inglés. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

 

Al finalizar la unidad los alumnos pueden: 

Recursos de evaluación 

Evaluación informal 
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 Identificar 2 sensaciones de gusto: dulce y amargo. 

 Entender que hay 5 grupos principales de colores de frutas y verduras: rojo, 

amarillo/naranja, blanco/brown, verde, y azul/morado. 

 Agrupar imágenes y recortables frutas y verduras  por colores. 

 Identificar alimento saludables por su color y representar una receta de 

temporada utilizando imágenes o dibujos  

 Hablar de la manera de seguir una dieta saludable.  

 Observación de los alumnos en el aula para comprobar su progreso,  

tanto individual como de grupo. 

 End of Lesson Reflection en cada lección del  Teacher’s Guide, 

unidad 4:  

• Lección 1, p. 131 

• Lección 2 p. 140 

• Lección 3 p. 146 

• Lección 4 p. 154 

 

Evaluación formal 

 Actividades del Journal, unidad 4 

 Sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal 

 Evaluación específica de Destrezas de Ciencias  Naturales  al final 

del Journal 

 

Rúbricas 

 Rúbricas para la evaluación de competencias al final de este 

documento 

 Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos complementarios y para la diversidad 

 Secciones Next Steps del Journal, unidad 4 

 Sensory page, Journal, p. 30 

 

ENLACE COLEGIO-FAMILIA 

Este es el momento perfecto para ser aventurero con la fruta y las verduras. Animamos a la s familias a introducir producto fresco, llevando un 

registro de lo que gusta y lo que no gusta a su hijo/a. Se puede probar al menos 3 frutas o verduras nuevas cada semana. 
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   UNIDAD 5: Descompoñer e Rexenerar 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una vez que las plantas han sido cosechadas, es importante que los niños aprendan sobre las etapas finales de la vida vegetal y su naturaleza 

cíclica. La naturaleza nos enseña una hermosa lección de reciclabilidad, ya que todo en la naturaleza se recicla y se puede descomponer para 

cumplir un nuevo propósito una vez que ha cumplido su objetivo inicial. En este caso, nuestras plantas viejas ahora se pueden usar para  

hacer que los alimentos sean más saludables, a través de las nuevas plantas que plantaremos la próxima temporada. 

 

En esta unidad, los niños aprenderán utilizar sus plantas viejas para hacer compost, plantar alimentos y cosechar semillas para que puedan 

plantar nuevas semillas en una fecha posterior. Aprenderán como devolver a la vida  vegetales de raíz viejos o a una vieja parcela de tierra 

mediante  bombas de semillas, que las protegerán de ser comidas antes de la germinación.  

 

 El compostaje es un proyecto que los niños mayores disfrutarán. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Entender que todo en la naturaleza es cíclico. 

 Aprender cómo los restos de comida pueden servir para un nuevo propósito. 

 Observar como los gusanos de tierra mejoran la calidad del suelo. 

 Apreciar las semillas y su rol en la renovación de la vida. 

 Comprender que todo en la naturaleza se recicla con un nuevo propósito. 

 Ver cómo nuestros tubérculos viejos pueden ser devueltos a la vida. 

 Reconocer que las semillas se pueden preservar de muchas maneras. 

 Aprender que las semillas deben lavarse a fondo antes de que puedan conservarse. 

 

ENFOQUE DE LOS OBJETIVOS POR  LECCIONES (JOURNAL OF OBSERVATION, 4 AÑOS) 

Lección 1: Observar la descomposición del material del compostaje.                         
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Lección 2: Observar los cambios de las partes superiores de los tubérculos en agua y repaso del papel de las raíces en el crecimiento de las 

plantas. 

Lección 3: Constatar el papel de las semillas en la continuación del ciclo de la vida y extracción de semillas. 

Lección 4: Identificar otras maneras de plantar semillas, por ejemplo las bombas de semillas. 

 

CONTENIDOS.  ÁREA DE LENGUAS: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

BLOQUE 1. LENGUAJE VERBAL 

 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL: 

Lección 1: Composting and regenerating 

Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué las plantas y vegetales sobrantes son buenos para la naturaleza? reflexionando sobre los 

siguientes temas: 

• ¿Qué haces con la comida sobrante en casa y en la escuela? 

• ¿Qué piensas que pasa con la plantas después de que hayan producido sus verduras o frutas? 

• ¿Qué hace la naturaleza con restos de comida y material vegetal? 

• ¿Recuerdas a nuestras amigas las lombrices? ¿Por qué son amigos del jardín?  

• ¿Cómo podemos ver lo que están haciendo las lombrices si están trabajando bajo tierra? 

  

Lección 2: Regrown plants 

Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué algunas plantas crecen de nuevo? reflexionando sobre los siguientes temas: 

• ¿Qué tipos de verduras crecen bajo tierra? 

• ¿Puedes dar ejemplos de verduras tubérculos? 

• ¿Qué hacemos normalmente con la parte superior de una zanahoria? 

• ¿Cómo generan sus semillas los tubérculos? 

 

Lección  3: Super seeds dispersing and saving 

 Escuchar la canción Avocado. 

 Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué tienen semillas las frutas y verduras? reflexionando sobre los siguientes temas:  

• ¿Cómo continúa una planta su vida? 

• ¿Qué ves si cortas una fruta o verdura por la mitad? 

• ¿Dónde están las semillas de la fruta? 
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• ¿Por qué crees que la mayoría de las semillas son pequeñas? 

• ¿Cómo viajas de un sitio a otro? 

• ¿Cómo pueden las plantas hacer que sus semillas viajen lejos de donde están? 

• Piensa en las formas de viajar de las semillas ¿Qué semilla puede viajar más lejos? 

• ¿Cómo podemos retirar (extraer) las semillas de nuestras verduras y almacenarlas para usarlas el año siguiente? 

• ¿Cómo podemos diseñar paquetes de semillas que permitan que la clase de niños del próximo año produzca verduras nuevas a partir de 

las semillas que extraemos? 

• ¿Cómo podemos saber que las semillas están en buenas condiciones para ser conservadas? 

 

Lección 4: Seed bombs 

Responder a 'Our Green Question': ¿Por qué es importante proteger las semillas cuando las plantas al aire libre? reflexionando sobre los 

siguientes temas: 

• ¿De qué maneras hemos aprendido que se puede replantar semillas? ¿Puedes pensar en otras formas de plantar semillas? 

• ¿Cómo podemos proteger las semillas para que no sean devoradas por pájaros u otras criaturas? 

• ¿Crees que brotarán todas las semillas que siembres en el suelo? 

• ¿Qué materiales podemos utilizar? 

• ¿Qué textura tiene la arcilla? ¿Cómo se siente diferente del compost? 

• ¿Qué forma crees que debería tener una bola de semillas y por qué? 

• ¿Cómo es la textura de la bomba de semillas? 

 

ACERCAMIENTO A LA LENGUA ESCRITA:  

 Sugerencias del Bookworm Corner (Guía del Profesor) 

 Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal. 

 Journal. p28. Dibujar las hojas que salen de las verduras. Colorar la verdura de manera que se lo puede identificar bien. 

 Journal. p29. Pegar las semillas extraídas del pimiento en el paquete de semillas. Colorear el pimento en el paquete de semillas 

 

ACERCAMIENTO A LA LITERATURA: 

Lección 1. Bookworm Corner:  

Winnie Finn, Worm Farmer de Carol Brendler 

Lección 3. Bookworm Corner: 

Seeds, Bees, Butterflies and More! de Carole Gerber 
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CONOCIMIENTOS LINGÜÏSTICOS 

Vocabulario 

Lección 1: 

earthworms, leaves, soil, dirt, water 

Lección 2: 

revision of root vegetables (carrots, potatoes), prepositions (growing under the ground) 

Lección 3: 

seeds, harvesting, plant cycle, germination, types of seeds, adjectives describing seeds (small, round, light, heavy, smooth, rough) smooth, 

rough) 

Lección 4: 

seeds, ball, smooth, round, soft, hard, compost, air, dry 

 

BLOQUE 2. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Audición de las canciones de la unidad utilizando el ordenador o la pizarra interactiva. 

- Visualización de videos de la cosecha de las frutas y verduras para darles a los niños una idea de cómo se recolectan las frutas y verduras. 

 

BLOQUE 3. LENGUAJE ARTÍSTICO. 

Lección 2: 

• Dibujar las hojas que salen de las verduras. Colorar la verdura de manera que se lo puede identificar bien. 

Lección  3: 

• Escuchar la canción Avocado. 

• Colorear el pimento en el paquete de semillas. 

Lección  3: 

• Hacer una bola de semillas. 

 

BLOQUE 4. LENGUAJE CORPORAL. 

Lección  3:  

• Participar en una caminata por la naturaleza para recolectar una variedad de semillas 

Lección 4:  
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• Confeccionar y plantar bombas de semillas 

 

CONTRIBUCCIÓN A LAS OTRAS ÁREAS DEL CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

1.- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen 

 Utilización de los sentidos para mezclar ingredientes y buscar consistencia adecuadas. 

 Satisfación personal al dar nueva vida a una planta. 

 Desarrollo de movimientos y habilidades motoras finas. 

Bloque 2. Juego y movimiento 

 Total Physical Response (TRF) 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 Reciclado y compostaje. 

Bloque 4. El cuidado personal y la salud 

 Aseo personal tras realizar las actividades del aula y en la naturaleza. 

 

2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

 Dispersión y siembra de semillas. 

 Símbolos que proporcionan información. 

Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza 

 Descomposición en la naturaleza.  

 El papel de los gusanos en el compostaje. 

 El ciclo de vida de un tubérculo y otras plantas.  

 El papel de las semillas, uso, propiedades, conservación y vuelta a la vida. 

Bloque 3. Cultura y vida en Sociedad 

 Reciclado y prácticas sostenibles.  

 Enlace colegio-familia (Ver The Garden Project guía para la família). 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia clave Actividad Criterios de evaluación 

CCL  

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

Todas la actividades de la unidad emplean la lengua inglesa 

como instrumento de comunicación:   p. ej. Cantar la canción de 

la unidad (Avocado) 

Mostrar interés en aprender el idioma a través de 

canciones y actividades comunicativas. 

CMCT  

Competencia en 

matemáticas, ciencias 

y tecnología 

Ciencias:  

Todas las actividades hacen referencia al conocimiento de la 

naturaleza,   los organismos vivos y el ciclo de la vida. 

En esta unidad el foco está en:  

- Montar un contenedor de compostaje. 

- Diseñar una manera de ver las lombrices en acción en el 

proceso de compostaje 

- Recrecimiento de tubérculos.  

- Recoger semillas en una caminata en la naturaleza.  

- Subrayar las maneras que las plantas dispersan sus 

semillas utilizando semillas de muestra y 

experimentación.  

- Extraer semillas de temporada y de pimientos para ser 

almacenadas en el Journal para la siguiente temporada. 

- Crear bolas de semillas para encontrar maneras 

alternativas de proteger las semillas de ser comidas antes 

de la germinación. 

 

Ser capaz de utilizar conceptos matemáticos y 

aprender sobre ciencias naturales en inglés.  

CD 

Competencia digital 

Participación en un Curso de capitación Online. 

Uso del Smart Phone o tableta para grabar imágenes. 

Disfrutar de las tecnologías nuevas para repasar y 

extender lo aprendido en la unidad. 

AA   

Aprender a aprender 

Desarrollo de destrezas motoras finas. 

Observación y  exploración de  la naturaleza. 

Documentación de sus hallazgos, utilizando representaciones  de 

Mostrar capacidad y progreso en el uso de destrezas 

motoras finas. 

Mostrar interés en aprender el inglés. 
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gráficos y tablas. 

Compleción de la sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal. 

Cuidado del material utilizado para realizar sus actividades. 

Es  capaz de recoger y registrar información. 

Ayudar y colaborar en las tareas de limpieza de 

materiales y orden en el aula. 

CSC  

Competencia social y 

ciudadana 

Comprensión de la importancia de la (re)ciclabilidad. 

Comprensión de la idea de ahorrar semillas como parte esencial 

de la jardinería y un acercamiento temprano al concepto de 

sostenibilidad. 

Estar dispuesto a comportarse de la manera correcta. 

Muestra respeto por el medio ambiente. 

 

AIE  

Autonomía e 

iniciativa personal 

Iniciativa al completar las actividades del Journal. 

Participación activa en las tareas del aula y el jardín. 

Tener una actitud positiva hacía la propia habilidad de 

participar en las actividades de clase. 

Disfrutar de la participación en el grupo. 

Mostrar respeto a los demás miembros del grupo. 

CEC  

Conciencia y 

expresiones culturales 

Actuación de las canciones de la unidad. 

Compleción de las actividades del journal: 

- Crear bolas de semillas 

- Pegar las semillas en el paquete de semillas  

- Colorear el pimiento en el paquete de semillas. 

 

Entender y cantar canciones en inglés y aprender 

sobre la cultura. 

Disfrutar al hacer manualidades en inglés. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 

 

Al finalizar la unidad los alumnos pueden: 

 

 Aplicar el vocabulario clave para explicar cómo re cultivar una 

zanahoria a partir de la parte superior de la zanahoria  

 Comprender que las semillas son la manera que utiliza la planta de 

comenzar de nuevo su vida  y reconocer que cada planta tiene 

necesidades particulares de sol y agua. 

Recursos de evaluación 

Evaluación informal 

 Observación de los alumnos en el aula para comprobar su progreso,  tanto 

individual como de grupo. 

 End of Lesson Reflection en cada lección del  Teacher’s Guide, unidad 

5:  

• Lección 1, p. 161 

• Lección 2 p. 167 

• Lección 3 p. 171 

• Lección 4 p. 177 
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Evaluación formal 

 Actividades del Journal, unidad 5. 

 Sección ‘New Vocabulary’ al final del Journal 

 Evaluación específica de Destrezas de Ciencias  Naturales  al final del 

Journal 

 

Rúbricas 

 Rúbricas para la evaluación de competencias al final de este documento 

 Macmillan Rubrics Generator 

 

Recursos complementarios y para la diversidad 

 Secciones Next Steps del Journal, unidad  5 

 Sensory page, Journal, p. 30 

 

Ideas para proyectos en el Teacher’s Guide, unidad  5 

 Hacer jardinería de güerilla utilizando bombas de semillas  

  Plantar una semilla de aguacate para ver qué pasa 

 

ENLACE COLEGIO-FAMILIA 

En casa los alumnos pueden observar los efectos de la oxidación en las peladuras de fruta haciendo plátano tatuados. Los alumnos hacen un 

dibujos sencillo y pequeño en una hoja de papel. Se coge un plátano que se va a consumir y se esboza el cotorno del dibujo con un palillo 

pinchando la piel del plátano. En unos momentos se puede observar cómo el imagen se hace más oscura.
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 
 

RÚBRICA  para la   Competencia en comunicación lingüística 

Todavía      

sin conseguir 

0 a 4 

Conseguido  

5 a 6 

Avanzado 

 7 a 8 

Excelente 

9 a 10 

Entiende órdenes y mensajes verbales o grabados     

Entiende narrativos orales sencillas     

Es capaz de escuchar activamente y participar en diálogos     

Pronuncia con claridad y utiliza métodos de expresión lingüísticos y paralingüísticos     

Expresa las necesidades y los deseos      

Expresa ideas y sentimientos     

Describa objetos e imágenes     

Etiqueta/relaciona imágenes utilizando vocabulario básico     

Lee y escribe palabras conocidos     

Expresa pensamientos, emociones, experiencias y opiniones     

 

 RÚBRICA para la Competencia en matemáticas, ciencias y tecnología 

Todavía      

sin conseguir 

0 a 4 

Conseguido  

5 a 6 

Avanzado 

 7 a 8 

Excelente 

9 a 10 

Cuenta y ordena los objetos     

Asocia cantidades con números     

Es capaz de colocar objetos cotidianos en un marco temporal     

Clasifica formas y objetos según diferentes criterios     

Resuelva problemas sencillos y cotidianos     

Explora y es consiente del cuerpo     

Mantiene hábitos saludables de higiene, dieta, vestimento y descanso     

Observa le medioambiente natural     

Cuida los alrededores naturales     

Muestra curiosidad para aprender sobre seres humanos, paisajes etc.     

Reconoce la relación entre fenómenos     
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RÚBRICA para la   Competencia digital 

Todavía      

sin 

conseguir 

0 a 4 

Conseguido  

5 a 6 

Avanzado 

 7 a 8 

Excelente 

9 a 10 

Utiliza el teclado y ratón del ordenador     

Juega juegos de ordenador     

Cliquea en los iconos para utilizar las programas     

 

RÚBRICA    para la  Competencia de  Aprender a aprender  

Todavía      

sin 

conseguir 

0 a 4 

Conseguido  

5 a 6 

Avanzado 

 7 a 8 

Excelente 

9 a 10 

Es consciente de la propia potencial y tiene confianza ella      

Valora el trabajo bien hecho     

Planifica y organiza las tareas     

Presta atención y es capaz de mantenerla     

Es constante a la hora de completar las tareas     

Observa explora     

Recoge y graba la información     

Mantiene una postura saludable     

Entiende mensajes verbales     

 

RÚBRICA para la  Competencia social y cívica 

Todavía      

sin 

conseguir 

0 a 4 

Conseguido 

parcialmente  

5 a 6 

Avanzado 

 7 a 8 

Excelente 

9 a 10 

Muestra resto para otros y colabora con ellos     

Muestra cuidado para la salud  y el medioambiente     

Acepta y sigue las reglas     

Tiene un sentido de pertenencia a la familia y la comunidad escolar     
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Establece relaciones de grupo más amplios     

Participa en actividades con gente de otras culturas     

Es consiente de, y participa en, las actividades sociales de su entorno     

Resuelva conflictos a través de la comunicación     

Escucha y participa activamente en situaciones comunes     

 

RÚBRICA para la Competencia en   Autonomía e iniciativa personal 

Todavía      

sin 

conseguir 

0 a 4 

Conseguido 

parcialmente  

5 a 6 

Avanzado 

 7 a 8 

Excelente 

9 a 10 

Actúa con auto-confianza     

Es consciente de las propias posibilidades y limitaciones     

Utiliza métodos de prevención y seguridad en situaciones de riesgo o peligro     

Muestra autonomía en el higiene, la dieta, el vestir y el descanso     

Completa las tareas de manera responsable     

Hace tareas cotidianas resuelva problemas posibles problemas      

Muestra iniciativa para moverse en espacios cotidianos     

 

RUBRICA para la Competencia Conciencia y expresiones culturales  

Todavía      

sin 

conseguir 

0 a 4 

Conseguido 

parcialmente  

5 a 6 

Avanzado 

 7 a 8 

Excelente 

9 a 10 

Crea representaciones del cuerpo, el medioambiente etc.     

Asocia formas geométricos y naturales     

Utiliza una variedad de materiales     

Sigue ritmos y canta canciones     

Escucha la música     

Participa en movimiento y baile     

Actúa en obras de teatro o juegos de rol     

Muestra interés en escuchar cuentos e historietas     

Muestra interés en los costumbres de niños de otras culturas      
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16. METODOLOXÍA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

No caso de novo confinamento ou illamento do grupo-clase pola situación sanitaria Covid19, tomarase como referencia o traballo realizado no 

anterior confinamento. 

Establecerase unha primeira comunicación coas familias, telefónica para asegurarse que todos teñen opción de conexión e comunicación 

telemática co profesor/a. 

Unha vez localizadas e conectadas todas as familias, respectarase o horario habitual da materia para enviar actividades ou enlaces para que o 

alumnado traballe dende a súa casa. 

As actividades publicaranse na aula virtual ou por correo electrónico, estando dispoñible éste último para calquera dúbida das familias ou do 

alumno/a en cuestión. 

En canto á avaliación, terase en conta a participación e implicación do alumnado nas sesións telemáticas, o seu traballo dende a casa e a 

consecución de obxectivos. 

Para as famillias sen conexión, intentarase proveer ás mesmas, dende o centro, do material axeitado para poder asistir ás sesións telemáticas.  

De non poder realizarse, intentarase outro método de comunicación coas mesmas, trasladando as actividades impresas. 

 

17. ACTIVIDADES DE REFORZO/REPASO DE CONTIDOS NON DADOS 

 

A etapa de Educación Infantil é unha etapa na que os contidos que se aprenden nunha lingua estranxeira son básicamente orais a través de 

xogos, cancións e/ou vídeos. 

Ao comezo de curso realizarase unha avaliación inicial do grupo-clase para confirmar o nivel do que se parte e o que é necesario 

reforzar/repasar de cara a introducir novos contidos. 

Ao longo do curso, irase repasando/reforzando o anterior a través de actividades lúdicas, á vez que se introducirán novos contidos para ampliar 

os anteriores. 
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1. INTRODUCIÓN 

 
LOMCE 

 
As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), modificada 
pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), as 
exixencias e necesidades cada vez mais pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices 
establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as linguas, 
son tres claves significativas que quedan reflectidas no proxecto Oxford Rooftops. 

 
Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe onde os alumnos aprenden inglés a través 
de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de maneira inconsciente e natural 
a adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potencia-la habilidade do alumnado 
para percibi-lo coñecemento dunha lingua estranxeira non só como unha materia mais, senón 
coma o descubrimento dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, 
promóvese a interacción na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara as normas e 
os valores sociais, dentro dos principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o diseño 
curricular para a etapa de Educación Primaria. 

 
A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas 
competencias marcadas pola LOMCE centrándonos, como é loxíco, na competencia en 
comunicación lingüística e facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, 
aprender a aprender e sentido de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar 
o conxunto de elementos transversais, recollidos tamén pola LOMCE, no proceso de 
aprendizaxe. Como é de agardar, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a 
comunicación audiovisual e as TIC, traballaranse intensamente ó longo de todo o proceso, pero 
tamén terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira na promoción da igualdade de 
oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a 
prevención da violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos 
eidos, rexeitamento a calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do 
terrorismo, o desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso 
sexual, as situacións de risco no uso das TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o 
desenvolvemento do espírito emprendedor, a actividade física e a dieta equilibrada, a mellora 
da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

 
Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes como a globalización, que 
prácticamente exixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto das novas 
tecnoloxías, repercutindo directamente nos alumnos á hora de aprender, de comunicarse ou de 
executar unha tarefa. Elementos que se converteron nunha prioridade e nun instrumento clave 
respectivamente no proceso de aprendizaxe, non só na etapa á que fai referencia este 
documento, senón ó longo de toda a vida. 

 
Neste proxecto, o profesorado deberá crea-las condicións esenciais para que se produza o 
aprendizaxe atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e expectativas de cada 
alumno e á busca do desenvolvemento do talento de cada un deles. Preparará e organizará o 
traballo, axudando no desenvolvemento do mesmo; coordinará accións; impulsando actitudes 
positivas cara o idioma e a cultura inglesa, captando e desenrolando o interese do alumno cara 
o novo e a creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros coma 
sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no seu 
proceso de aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser da educación. 

 
 

 As Competencias Clave 

 
A sociedade actual, cada vez mais heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán 
competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma. 

 
Dende a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, constitúe un 
proceso de construción social e emocional do coñecemento na que interaccionan 
permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 
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1º Curso de Educación Primaria - inglés 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, basado na adquisición de competencias, o alumnado, 
mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplica-lo que sabe en situacións 
concretas, é dicir, poñer en práctica e demostra-los coñecementos, habilidades e actitudes que 
posúe para resolver diferentes feitos en diversos contextos. 

 
Cabe destaca-lo carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante o 
que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e estar. De esta 
maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na 
aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En 
suma, estamos recoñecendo que a institución escolar non só prepara ó alumno no coñecemento 
de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar 
unha serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, 
responsabilidade e cooperación. 

 
O noso proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, estándares 
de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, así coma criterios e 
indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das competencias e o logro dos 
obxectivos da materia. 

 
2. CONTEXTO DO CENTRO 

 

 

Centro: CPI O Feal Dirección: Rúa Río Seco s/n 
 

 

Teléfono: 881938177 Correo electrónico: cpi.feal@edu.xunta.es 
 

Localidade: Narón Provincia: A Coruña Código Postal: 15572 

 

 

Composición do departamento de linguas estranxeiras para educación primaria 
 

1. Montserrat Fernández Carballeira 

2. Norberto Leivas Rodríguez 

3. María Mercedes Ruiz Lamas 

 
 

Perfil do centro 
 

Dentro do Concello, o centro sitúase nun ambiente semiurbano, moi próximo aos polígonos 
industriais das Lagoas e do Río do Pozo, que constitúen os grandes motores económicos do 
Concello. 

 
O Centro acolle arredor de seiscentos alumnos e alumnas procedentes das parroquias do Alto 
do Castiñeiro, O Couto, Piñeiros, Xuvia, S. Xiao de Narón, Sedes, Castro, O Val e S. Mateo. A 
procedencia deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e alumnas das parroquias de Sedes, 
O Val, Castro, S. Xiao e S. Mateo, que viven nun contorno rural, atópanse os alumnos/as do 
Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros e Xuvia cunha procedencia semiurbana ou claramente urbana 
(núcleos de Xubia, Piñeiros, Freixeiro e o Alto). Asemade, coexisten no Centro outras culturas 
minoritarias formadas principalmente pola etnia xitana e inmigrantes latinoamericanos. 

mailto:cpi.feal@edu.xunta.es
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3. DESEÑO CURRICULAR 

 
Currículo 

 
A definición de currículo que a Ley Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da calidade 
educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación dos 
elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das 
ensinanzas. 

 
O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o 
alumno debe alcanzar ó finaliza-lo proceso educativo, como resultado das experiencias de 
ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin. 

 
b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de 
cada ensinanza e etapa educativa, coa fin de logra-la realización axeitada de actividades e a 
resolución eficaz de problemas complexos. 

 
c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes 
que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de 
competencias. 
Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos 
en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que participe o alumnado. 

 
d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a 
organización do traballo dos docentes. 

 
e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos 
obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se 
quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 
procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

 
f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de 
avaliación que permiten defini-los resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o 
que o alumno debe saber e saber facer en cada materia. Deben permitir gradua-lo coñecemento 
ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables xa que contribúen e 
facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 
Obxectivos 

 
As exixencias e necesidades na sociedade do século XXI propiciaron axustes no eido escolar, 
preparando ós alumnos e alumnas para vivir nun mundo progresivamente mais internacional, 
multicultural e multilingüe á vez que tecnolóxicamente mais avanzado. O noso país atópase 
comprometido como membro da Unión Europea no fomento e coñecemento doutras linguas 
comunitarias, tal como se recolle nun dos obxectivos da Estratexia de Lisboa. Pola súa parte, o 
Consello de Europa no Marco de Referencia Común Europeo para a aprendizaxe de linguas 
estranxeiras, establece directrices tanto para a aprendizaxe de linguas coma para a valoración 
da competencia nas diferentes linguas dun falante. Estas pautas foron un referente clave para a 
elaboración do currículo da área. 

 

O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e 
nenas as capacidades que lles permitan: 

 
a) 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 respeta-los dereitos humanos, así coma 
o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 



6 
 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no 
estudo, así coma actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles 
permitan manexarse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así coma nos grupos sociais 
cos que se relacionan. 

 
d) Coñecer, comprender e respetar as diferentes culturas e as diferencias entre as persoas, a 
igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas 
con discapacidade. 

 
e) Coñecer e empregar de maneira axeitada a lingua castelá e, se a houbera, a lingua cooficial 
da Comunidade Autónoma e desenvolver hábitos de lectura. 

 
f) Adquirir en, ó menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 
permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotidianas. 

 
g) 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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

 
h) Coñece-los aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a 
Xeografía, a Historia e a Cultura. 

 
i) Iniciarse no emprego, para a aprendizaxe das tecnoloxías da información e a comunicación 
desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

 
j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 
propostas visuais e audiovisuais. 

 
k) Valora-la hixiene e a saúde, acepta-lo propio corpo e o dos demais, respectar as diferencias e 
emprega-la educación física e o deporte como medios para favorece-lo desenvolvemento 
personal e social. 

 
l) Coñecer e valorar os animais mais próximos ó ser humano e adoptar modos de comportamento 
que favorezan o seu coidado. 

 
m) Desenvolve-las súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así coma unha actitude contraria á violencia, ós prexuízos de calquera tipo 
e ós estereotipos sexistas. 

 
n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes 
de tráfico. 

 
 

Competencias clave 
 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do Consello de 18 
de decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase na potenciación da 
aprendizaxe por competencias, como complemento á aprendizaxe de contidos. Na definición que 
a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos 
elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe entre os que se atopan as 
competencias básicas. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón 
un importante cambio dirixido a aquilo que o alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo 
polo que respecta ás competencias básicas que se consideran prioritarias de cara ó 
desenvolvemento do alumnado. 

 
Frente a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos mais o u menos 
teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo orientado á acción, 
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baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns 
saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que serán demostrados polos alumnos 
(é algo mais que unha formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta 
en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 
problemas e situacións en contextos diversos. De maneira moi gráfica e sucinta, chegouse a 
definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é 
dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha situación determinada (de carácter real 
e distinta de aquela na que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (ainda 
que se crea que non se teñen porque se esqueceron). 

 
Hai un aspecto que debe destacarse: formar en competencias permite a aprendizaxe ó longo de 
toda a vida, facendo frente á constante renovación de coñecementos que se produce en calquera 
área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución escolar 
durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación personal e/ou profesional 
non remata nunca, polo que unha formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder 
a este instrumento para obte-la información que se precise en cada intre (obviamente, despois 
de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar 
en profundidade tódolos contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse nesta 
competencia, a de aprender a aprender. 

 
No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe te-lo alumno 
cando remata a súa escolaridade obligatoria para enfrontarse ós retos da súa vida personal e 
laboral son as seguintes: 

 
 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 Competencia dixital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociais e cívicas.
 Senso de iniciativa e espírito emprendedor.
 Conciencia e expresións culturais.

 
Pero que entendemos por cada unha desas competencias? De forma sucinta, e recollendo o 
mais significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas aporta o seguinte á 
formación persoal e intelectual do alumno: 

 
 Competencia en comunicación lingüística.

 
Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas 
prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes con distintas 
finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, e 
enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a 
lectura coma o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

 
O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en 
funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de 
convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós 
dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das capacidades 
afectivas en tódolos ámbitos, interese polo aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas 
inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

 
A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: lingüístico, 
pragmático-discursivo, socio-cultural, estratéxico e persoal, que se concretan en diferentes 
dimensións na interacción comunicativa. 
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 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas 
ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require 
coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de 
expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer 
máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas 
relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma, establecer 
unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental 
implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada. 

 
Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto 
aos datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática son os referentes 
aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística. 

 
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico 
e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ao desenvolvemento do pensamento 
científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para 
actuar fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

 
O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos científicos 
relativos á física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, que se derivan de 
conceptos, procesos e situacións interconectadas; así como unhas destrezas que permitan 
utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un 
obxectivo. 

 
As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionada coa asunción de 
criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do 
coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e 
ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental 
saudable nun ámbito natural e social. 

 
 Competencia dixital

 
Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón 
a adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos 
coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital. 

 
Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento 
de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o procesamento e uso para a 
comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas en distintos 
contextos. 

 
O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co 
fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas 
fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da 
súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

 
A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ao usuario 
adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación 
aos propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a 
competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a 
curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

 
 Aprender a aprender

 
Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de 
continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe permanente. 
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Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión 
e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os procesos de 
coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos 
axeitadamente. 

 
As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender 
e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 
 Competencias sociais e cívicas

 
Estas competencias implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e 
actitudes sobre a sociedade para comprender a realidade social do mundo en que se vive e 
exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural 

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo e require a adquisición de 
coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o comportamento 
adecuado para convivir en sociedade. 

 
Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma 
construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 
igualdade, cidadanía e dereitos civís. 

 
Nesta competencia son fundamentais: a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito 
público, manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o respecto dos 
dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

 
O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e 
exercer os dereitos e deberes cidadáns dende unha actitude solidaria e responsable. 

 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

 
Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir 
conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas necesarias 
para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no 
social ou laboral. 

 
A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros cidadáns 
emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. 

 
Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as 
oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas 
destrezas como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de 
decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e auto-avaliación. 

 
Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma 
creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e 
esforzo, e o espírito emprendedor. 

 
 Conciencia e expresións culturais

 
Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 
manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de desfrute e enriquecemento persoal 
e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. 

 
Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza 
cultural a todos os niveis. Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións artístico- 
culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e 
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convencións das diferentes linguaxes artísticas e a identificación entre as diferentes 
manifestacións artísticas e a sociedade. 

 
A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de 
diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar das 
diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de interese, 
recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 

 
 

Competencias Básicas nesta materia 

 
Imos expoñer os aspectos máis relevantes no noso proxecto, a expensas do que a práctica 
educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística:
 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun xeito 
directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos 
esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á 
utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, 
interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de 
organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 
Ó longo do curso ofrecerase ós alumnos unha a gran variedade de actividades que promoven a 
comunicación real na aula, cun desenvolvemento sistemático das destrezas escritas e orais e 
moitas oportunidades para personalizar. 
Os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, 
desenvolvendo esta competencia en todas as unidades. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 

Diferentes actividades traballadas ó longo de libro do alumno axudan ó desenvolvemento destas 
competencias, como por exemplo: 

 

- Usan patróns numéricos, contar e expresar figuras (Starter, lección 3). 
- Identifican diferentes obxectos dentro dunha imaxe e agrupan os similares para contalos 

(Starter, lección 4, AB). 
- Detectan similitudes e diferenzas nas formas e imaxes para relacionalas correctamente 

(Unidade 1, lección 7, AB). 
- Identifican figuras cando so hai unha parte visible (Unidade 2, lección 2, AB). 
- Poñen a proba a súa memoria visual (Unidade 2, lección 7, AB). 
- Clasifican vocabulario e presentan a información en forma de táboa (Review 1, AB). 
- Buscan patróns repetidos (Unidade 3, lección 7, AB). 
- Traballan coa información organizada nunha táboa e rexistran datos nela (Unidade 6, 

lección 8). 
 

 Competencia dixital
 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que 
aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de 
comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de 
comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para procurar, obter, 
procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 
Esta competencia desenvólvese en toda as unidades didácticas a través de: 

 O uso do PDI en todas as leccións para a presentación e revisión do vocabulario, 
gramática e fonética, visualización das versións animadas das cancións, historias e films 
/ videos e blogs, e participación nos xogos para consolidar os contidos. 

 O Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press 
España con práctica interactiva, video, material de audio para os ditados do WB, etc. 
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 O uso dos ordenadores da aula de informáticas para diferentes traballos e proxectos, 
así como para afianzar contidos a través de xogos, videos e otros. 

 

 Competencia para aprender a aprender

 
Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia 
a través de actividades de repetición, actividades de predición, practicando xogos de memoria e 
lóxica, categorizar o vocabulario, e reflexionando sobre o seu propio progreso co Self Evaluation. 
Tamén desenvolven esta competencia escoitando as historias, xa que aprenden a linguaxe de 
forma natural. 

 
 Competencias sociais e cívicas

 
As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de 
comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento 
de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. Este feito 
favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a 
aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración e 
axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 
En tódalas unidades apréndese sobre un tema en valores relacionado co tema da unidade, Our 
Values, cos que os alumnos reflexionan a través das preguntas, toman conciencia sobre o bo 
comportamento e se fomenta a autoestima, a actitude positiva, a tolerancia e o respecto: 

 Unidade 1: ¿Sabes compartir? 
 Unidade 2: ¿Tratas os animais con respecto? 
 Unidade 3: ¿Pensas nos demais? 
 Unidade 4: ¿Xogas sen facer trampas e sen excluír a ninguén? 
 Unidade 5: ¿Eres bo amigo? 
 Unidade 6: ¿Comes comida saudable? 

 
As historias, por outra banda, fomentan habilidades sociais como a cooperación e o respecto 
cara ós demais, o traballo en equipo, a valoración das opinións dos demais, etc. 
As actividades por parellas, como a práctica de pequenos diálogos, favorecen as relacións 
sociais entre os alumnos, a cooperación e o traballo en equipo. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos diferentes niveis 
de Amazing Rooftops, xa que o método axuda ós alumnos a ter confianza en si mesmos, a tomar 
a iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en práctica na vida real; a identificar 
as súas propias emocións e necesidades físicas, a reflexionar sobre os seus hábitos, os seus 
gustos, etc. 

 
 

 Conciencia e expresións culturais
 

Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia 
a través de leccións culturais relacionadas con aspectos da cultura británica: 

 Unidade 1: visualizan unha historia sobre unha visita ó parque: In the park. 

 Unidade 2: visualizan unha historia sobre un paseo polo río: By the river. 

 Unidade 3: visualizan unha historia sobre un paseo pola cidade: In the city. 

 Unidade 4: visualizan unha historia sobre unha festa de aniversario: A birthday party. 

 Unidade 5: visualizan unha historia sobre o un grupo de danza: At dance club. 

 Unidade 6: visualizan unha historia sobre unha granxa: A fruit farm. 
 

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante escenificacións, 
cancións, debuxos, cut-outs e representacións e expresións de forma escrita tanto no libro do 
alumno coma no de actividades. 
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Contidos 
 

Os contidos que conforman esta materia e este curso agrupáronse en: comprensión e produción 
(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia 
intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a 
linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o 
seu funcionamento e relacións, e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Iniciación, mediante xogos e adiviñas, á formulación de hipóteses sobre o que se vai 
escoitar en función dos interlocutores que participan na interacción e do contexto, nas 
situacións de comunicación de carácter infantil, moi sinxelas, familiares e habituais, e do 
seu interese.  

- Identificación do tema de textos moi sinxelos, adaptados á súa idade e ós seus intereses 
(contos, rimas infantís, cancións).  

- Asociación de palabras e expresións moi básicas e sinxelas con elementos paraverbais. 
- Asociación de palabras e frases moi sinxelas a través da linguaxe non verbal ou co apoio 

de ilustracións en soporte papel ou dixital. 
- Seguimento non verbal de instrucións moi sinxelas.  
- Repetición, memorización e observación de modelos, para a adquisición de léxico e 

estruturas elementais da lingua estranxeira.  
 

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación moi básicos: iniciación a algúns aspectos 
fonéticos, do ritmo e do tono da lingua estranxeira. 

 
 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

 
B2.1. Estratexias de Produción: 

Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces. 

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose ós modelos. 
- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos paralingüísticos. 
- Usar a linguaxe non verbal que corresponda á situación comunicativa (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto visual o corporal). 
- Participar activamente nas rutinas da clase, representacións, cancións, dramatizacións, 

etc., empregando respostas verbais e non verbais (movemento, accións, debuxos, 
modelado ou mímica).  

- Repetir e reproducir en grupo textos orais sinxelos seguindo patróns orais.  
- Imitar situacións de comunicación sinxelas a través de dramatizacións, de xogos, de 

rutinas, etc.  
- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación (saúdo, 

despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus aniversarios, estados 
de ánimo...).  

 
B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación moi básicos: iniciación a algúns aspectos 
fonéticos, do ritmo e do tono da lingua estranxeira. 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 
B3.1. Estratexias de comprensión: 

- Actualización moi guiada dos coñecementos previos sobre o tipo de texto que se vai ler 
(p. ex., como acostuman ser as personaxes dos contos, como termina a historia, onde 
sucede a trama...).  
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- Identificación da idea global de textos moi sinxelos, elementais e moi familiares (contos, 
cancións ou rimas...), e encadrados por imaxes redundantes e títulos moi evidentes do 
contido textual.  

- Identificación de palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares 
relacionadas coas personaxes a través da linguaxe non verbal o co apoio de ilustracións. 

 
B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: 

- Iniciación ó proceso de asociación global de grafía, pronunciación e significado a partir 
de modelos escritos que representan expresións orais coñecidas. 

 
 Bloque 4. Produción de textos escritos

 
B4.1. Estratexias de Produción: 

Planificación: 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, diálogo teatral. 

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose ós modelos.  
- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do alumnado e de 

programas informáticos.  
- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ó tema.  
- Iniciarse no uso de programas informáticos para reproducir mensaxes escritas moi 

sinxelas.  
 

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 
- Iniciación ó proceso de asociación global de grafía, pronunciación e significado a partir 

de modelos escritos que representan expresións orais coñecidas. 
 
 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

 
B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira.  
- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da relación social e cortesía.  
- Interese polo traballo individual, en parellas ou grupos.  

 
B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións sociais: saudar, despedirse, agradecer, dirixirse ós demais. 
- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais (nome, idade e 

gustos).  
- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre obxectos próximos ó entorno 

escolar, os días da semana e o tempo atmosférico).  
- Formulación de preguntas e respostas sobre obxectos e espazos próximos ó entorno 

escolar. 
- Expresión moi elemental da posesión.  
- Expresión do gusto e a preferencia (favoritos).  
- Expresión da cantidade.  
- Expresión do estado de ánimo.  
- Expresión da habilidade e capacidade para realizar unha acción. 

 
B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas: 

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita ou 
estado (What’s your name?, My name is/ I’m, How old are you?, What ́s your favourite 
colour? My favourite colour is, Are you happy/sad?, Yes, I am/No, I ́m not).  



14 
 

- Preguntas e respostas sobre os días da semana e o tempo atmosférico (What day is it 
today?, It ́s, What ́s the weather like today?, It ́s).  

- Preguntas e respostas sobre obxectos próximos ó entorno escolar (What ́s this?, It ́s 
my...).  

- Expresión da posesión en primeira persoa (I ́ve got) e formulación da pregunta 
correspondente (Have you got...?). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativo (I like).  
- Expresión da cantidade: contar ata 20.  
- Preguntas e respostas sobre as partes básicas d corpo e de elementos próximos ó seu 

entorno  (What ́s  this?,  It ́s...),  membros  da familia  (Who ́s  this?,  This  is  my  (brother), 
alimentos (What ́s this ?, This is).  

- Expresión do permiso e axuda (Can I...?).  
- Expresión da habilidade (I can...).  

 
B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo ás cores, números, materiais 
e espazos escolares, formas xeométricas moi básicas, membros da familia máis próxima, 
comidas e bebidas elementais, xoguetes, partes do corpo, animais de compañía, estado de 
ánimo, tempo atmosférico, días da semana e accións. 

 
4. METODOLOXÍA 

 
Metodoloxía Didáctica 

 
As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos 
previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha vertente 
de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O 
alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e 
atribuír sentido ao que aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar 
regras que axudan a interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o 
seu desenvolvemento e a súa socialización. 

 
A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada 
alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais 
ao longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón 
que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e 
contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir todos os aspectos 
da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de 
aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso 
proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen ao desenvolvemento das 
competencias básicas. 

 
As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do 
alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das 
cancións e historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos 
sonoros das gravacións. 

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está 
deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que todos os integrantes do grupo poidan 
participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o 
desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. No noso 
proxecto existe sempre un apoio para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en 
conta aqueles casos nos que o progreso non responda aos obxectivos que se programaron, así 
como os casos nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de 
actividade programada, perdan a motivación e o interese pola lingua estranxeira. Para emendar 
estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, 
como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. Estas actividades non 
aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher's Guide e poden ser de grande utilidade 
para o quefacer diario do profesor. 
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A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan 
exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona 
unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente participación. No noso 
proxecto, o alumno/a é o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade 
constructivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e 
reflexiva e axustada ao nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar 
ao individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, 
contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover 
estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o 
erro. 

 
Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. 
O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio 
progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense 
cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua 
materna nun proceso natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro 
e equivocación. Considérase erro o fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento 
da lingua. Estes erros corrixiranse ao finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha 
linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que 
requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun 
momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un falante nativo. Non paga a pena 
corrixir as equivocacións porque non son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor 
importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto existe un Caderno de 
Avaliación con follas de avaliación que se pode fotocopiar para cada unidade o que permite ao 
profesor anotar as observacións referentes ao progreso de cada alumno. Tal e como está 
concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás súas necesidades específicas. 

 
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos 
alumnos. O noso proxecto toma en conta esta situación ao ofrecer actividades interrelacionadas 
coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do mesmo neno e a continuación 
coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa 
sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se 
relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación 
Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

 
Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha 
determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o 
alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe 
cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de 
utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, 
paradigmática). Por iso, as competencias básicas poden alcanzarse se non en todas, si na 
maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e 
aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as puidese adquirir 
(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 
aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra 
dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en 
situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda 
que terá que facelo). 

 
Concreccións metodolóxicas 

 
A metodoloxía do noso proxecto desenvólvese como indicamos a continuación: 

 
Amazing Rooftops é unha serie de seis niveis que proporciona a combinación perfecta entre o 
contido dixital e o material impreso para conseguir o máximo rendemento da clase e un total 
compromiso do alumno. 
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Amazing Rooftops desenvólvese no contexto dunha cidade ficticia, Rooftops, inspirada na cidade 
de Oxford, onde viven tódolos personaxes. 

 
Nos niveis 1 e 2 compartiremos a vida dos nenos que viven nun bairro residencial, van ó colexio 
de primaria Rooftops, visitan lugares dos arredores, como o parque, e participan en 
acontecementos sociais como o entroido ou un pícnic da comunidade. 

 
Nos niveis 3 e 4, as historias desenvólvense nun distrito máis comercial e compartiremos a vida 
dos nenos cuxas familias están relacionadas cos comercios da zona, como a oficina de correos, 
un local de comida para levar ou o zoo de Rooftops. 

 
Nos niveis 5 e 6, os residentes de Rooftops estarán acompañados por nenos doutros países dun 
programa de intercambio, a través dos que poderemos comparar a vida desta cidade británica 
por excelencia e outras zonas de Reino Unido con outros lugares do mundo. 
O contido das leccións de Oxford Rooftops está organizado de tal forma que cada un dos tres 
compoñentes principais, iPack, Class Book e Activity Book, achegan valor na súa particular 
forma. As tres fontes utilízanse sistematicamente no momento en que poden achegar máis 
beneficios. 

 

iPack 
 

Cada lección de Amazing Rooftops 1 & 2 comeza cunha representación realizada a través dunha 
lousa interactiva (ou o portátil ou o proxector). Comezar a lección desta maneira significa que a 
atención de toda a clase se centra nun lugar ao mesmo tempo, o que permite que o contido da 
lección se introduza claramente e que a comprensión dos alumnos do concepto e a linguaxe se 
verifique a fundo. 

 
Os materiais de presentación do iPack son atractivos e variados. Inclúen animacións de 
vocabulario, animacións de cancións, películas culturais, animacións de historias e estímulos 
visuais para que os alumnos aprendan o tema da lección. 

 

Algunhas leccións teñen unha segunda actividade no iPack inmediatamente despois da 
presentación inicial. Estas son leccións onde a práctica controlada de toda a clase é apropiada 
despois da primeira presentación, e a actividade é en forma de xogo. Estes xogos a miúdo son 
receptivos e teñen como obxecto proporcionar unha maior exposición auditiva ao linguaxe clave 
e permitir unha verificación da comprensión no momento. 

 
O iPack é extremadamente fácil de navegar, xa que o material se divide claramente en unidades 
e leccións. Tamén se pode acceder aos materiais por tipo (por exemplo, cancións, historias, 
xogos, tarxetas de vocabulario, etc.) mediante a pestana “Recursos”. 

 

As versións dixitais de Amazing Rooftops: Class Book e Activity Book tamén están dispoñibles 
no iPack e se poden usar para axudar na xestión da aula, é dicir, para axudar aos alumnos 
navegar polos seus propios libros de clase e actividades impresas, así como para o acceso 
rápido e fácil a un audio ou para verificar respostas. 

 
Class Book 

 

Despois da etapa de presentación da lección co iPack, os alumnos abren o Class Book impreso. 
As actividades do Class Book manteñen o mesmo tema e contexto que o material do iPack. As 
leccións que presentan unha nova linguaxe se organizan coidadosamente para que os alumnos 
progresen sen problemas desde a práctica de escoita receptiva proporcionada polo iPack, ás 
actividades de escoita sinxelas que demostran un recoñecemento activo do idioma e, finalmente, 
a práctica oral do idioma. 
O Class Book impreso é ideal para activar a linguaxe á que foron expostos os alumnos, xa que 
lles permite investir persoalmente no material que impulsará a súa produción oral. Por exemplo, 
resolverán os crebacabezas e completarán as actividades co lapis antes de xogar un xogo de 
produción oral simple, ou farán un mini-libro antes de describir as imaxes aos seus profesores 
ou familias. Desta maneira, o seu entusiasmo por falar inglés aumenta. 



17 
 

Activity Book 
 

Despois da práctica adicional de escoitar e falar provista polas actividades do Class Book, os 
alumnos abren o Activity Book. 
As actividades do Activity Book foron deseñadas para reunir todo o que os alumnos aprenderon 
na lección de antemán, consolidando e reforzando o contido e a linguaxe. 
Nas leccións que teñen como obxectivo practicar o vocabulario e a gramática principais, o libro 
de actividades serve como medio para proporcionar unha práctica independente de lectura que 
logo progresa gradualmente á produción escrita. 
Nas leccións que se centran noutros tipos de contido, por exemplo a cultura, a historia da unidade 
e o contido de alfabetización, o libro de actividades é un medio eficaz para verificar o concepto e 
comprender e consolidar o que os alumnos aprenderon nas etapas previas da lección. O libro de 
actividades tamén ofrece aos alumnos a oportunidade de facer contribucións creativas, 
personalizando o contido que aprenderon. 
O libro de actividades, entón, proporciona o resumo ideal e o último paso para as leccións. 

 

Vocabulario e gramática 
 

Amazing Rooftops ofrece contidos lingüísticos equilibrados e de alta frecuencia de uso, o cal 
resulta moi apropiado para os alumnos que aprenden inglés a este nivel. Por outra banda, dado 
que cada vez hai máis probas externas de avaliación no ensino de idiomas, á hora de deseñar 
tales contidos, tivéronse en conta os exames GESE Trinity e Cambridge English: Young 
Learners. 

 
En Amazing Rooftops 1 preséntanse oito novos elementos léxicos na primeira lección de cada 
unidade e outros catro ou cinco na sexta. Todo o vocabulario básico novo está organizado por 
campos semánticos relacionados co tema de cada unidade. Preséntanse dunha forma moi 
orixinal e divertida, grazas aos elementos de animación e á historia. Os personaxes do curso 
interveñen en ambos elementos, que forman parte do iPack. A continuación, o vocabulario se 
repasa e se practica mediante xogos dixitais, actividades de listening (incluíndo unha canción 
animada) e tarefas comunicativas moi motivadoras. Inclúense flashcards e word cards, de 
formato tanto dixital (no iPack) como impreso (no Teacher’s Resource Pack), que se poden 
utilizar para o repaso, a práctica adicional e o reforzo. Ademais do vocabulario básico novo de 
cada unidade, inclúense outras catro palabras que facilitan a comprensión e práctica das leccións 
culturais. 

 
En cada unidade de Amazing Rooftops 1 se presentan e practican dúas estruturas básicas. A 
primeira introdúcese mediante a canción animada que figura no iPack ao comezo da lección 2. 
O Class Book e o Activity Book ofrecen unha práctica exhaustiva de comprensión e expresión 
tanto oral coma escrita de dita estrutura, que se reutiliza en contextos diversos da lección cultural 
3 e a historia da lección 5. Ademais de repasar a primeira estrutura, a historia da lección 5 
introduce unha segunda. Esta refórzase e practica mediante o xogo dixital do iPack e as 
actividades de listening e comunicación do Class Book, ás que segue unha práctica graduada e 
escritura no Activity Book. 

 
Destrezas 

 

O enfoque de Amazing Rooftops 1 permite levar a cabo un desenvolvemento totalmente 
integrado da linguaxe e as destrezas. O traballo do iPack, o Class Book e o Activity Book 
combínase para desenvolver as destrezas de forma conxunta. Grazas a unha variedade de 
tarefas entretidas que aplican unha metodoloxía moi sistemática, os alumnos progresan da 
comprensión oral á expresión oral, da expresión oral á comprensión escrita, e da comprensión 
escrita á expresión escrita. 

 
Listening 

 
Unha das maiores vantaxes do iPack é que proporciona material audiovisual de grande calidade. 
Ofrece, de forma simultánea, modelos claros para escoitar o inglés falado, xunto a apoios visuais 
sólidos. Así, os alumnos empezan moi pronto a desenvolver a seguridade en si mesmos, xa que, 
escoitan as palabras e expresións por primeira vez, as entenden sen ambigüidades. 
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O iPack proporciona aos alumnos numerosas posibilidades para o recoñecemento oral do 
vocabulario básico antes de pedirlles que o reproduzan. Isto é indispensable no ensino e 
aprendizaxe da lingua inglesa. Nos variados formatos de presentación do iPack, os alumnos 
primeiro escoitan os contidos, e pouco despois demostran que os asimilaron mediante os xogos. 

 

O Class Book tómalle o relevo ó iPack, con actividades de listening acompañadas do audio, antes 
de pasar a unha demostración de comprensión oral máis activa. Ó escoitar as cancións e as 
historias, ademais dos textos de contido cultural e outros textos, os alumnos interiorizan a 
linguaxe e escoitan a pronuncia de falantes nativos. Así mesmo, as actividades listen and do 
(“escoitar e facer”) preparan aos alumnos para realizar tarefas prácticas de uso común en inglés. 

 
Speaking 

 
En Amazing Rooftops 1, a práctica da expresión oral desenvólvese de forma rigorosa e eficaz, 
pasando de producir palabras a frases. 

 

A corrección oral trabállase mediante actividades nas que se anima aos alumnos a repetir a partir 
dos modelos que ofrecen o iPack e os audios, así como as cancións, preguntas de comprensión 
oral, diálogos con linguaxe cotiá e os xogos de práctica controlada. Estes últimos proporcionan 
aos alumnos moitas oportunidades para repetir o vocabulario e as estruturas básicas dentro dun 
marco ben definido. 

 

Reading 
 

Amazing Rooftops 1 aplica un enfoque moi sistemático á lectura da nova linguaxe clave. A forma 
escrita introdúcese unicamente cando os alumnos estiveron amplamente expostos aos contidos 
básicos de forma oral, e os practicaron suficientemente de forma oral. 

 

Empézase sempre por familiarizar aos alumnos coa forma escrita das palabras que coñecen. 
Por exemplo, no Class Book escríbese o vocabulario correspondente ós adhesivos, pero a 
comprensión escrita non é esencial para completar a actividade. 

 

De igual modo, os exercicios iniciais do Activity Book inclúen algunhas palabras, sen que a 
comprensión escrita sexa fundamental para realizar a tarefa. A maior parte da práctica de 
comprensión escrita de Amazing Rooftops ten lugar mediante o Activity Book. As entretidas e 
variadas actividades deste introducen a lectura e nivel de palabra, para logo progresar ata o nivel 
de frase. 

 
O Teacher’s Resource Pack contén word cards impresas para utilizar coas flashcards e así seguir 
practicando a lectura. 

 

Para o material do iPack, danse as opcións “con texto” e “sen texto”, así o profesor pode escoler 
a versión máis adecuada dependendo do momento no que o vaia utilizar, e do progreso que 
estean realizando os seus alumnos. 

 

Writing 
 

Igual que sucede coa lectura, case toda a práctica de escritura de Amazing Rooftops 1 lévase a 
cabo no Activity Book. Os alumnos non empezan escribir os contidos básicos (primeiro palabras 
e logo frases) ata que practicaron a súa lectura. A medida que a unidade avanza, diminúe a 
axuda e o apoio á escrita, por exemplo, os alumnos pasan de trazar ou copiar as palabras a 
realizar actividades nas que completan un texto, adquirindo así confianza e autonomía no que á 
súa escrita se refire. 

 
Ademais, ao final do Class Book se inclúe un dicionario de imaxes que ofrece unha práctica de 
lectura e escrita coidadosamente graduada, e ten presente o progreso dos alumnos trimestre a 
trimestre. 
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Cancións e rimas 
 

Os sitios web de vídeos musicais teñen cada vez máis éxito, e é fácil ver películas na Internet 
fóra da aula; por iso, a relación dos alumnos coa música é cada vez máis audiovisual. O iPack 
de Amazing Rooftops é o instrumento perfecto para gozar das cancións do curso. Estas cobren 
xéneros musicais variados, e foron deseñadas para responder aos gustos dos nenos en función 
do que escoitan no mundo real. 

 

Cada unidade de Amazing Rooftops 1 inclúe dúas cancións. A primeira vai acompañada dunha 
animación na que participan os personaxes do curso. Mediante ela, se presenta a primeira 
estrutura da unidade nun determinado contexto. Máis adiante se ofrece unha canción de repaso 
na que se reciclan os dous grupos léxicos e as dúas estruturas estudadas na unidade. 

 

Os chants ofrecen un apoio inestimable para a didáctica do vocabulario e a gramática, xa que 
inclúen abundante repetición, e o seu uso do ritmo resulta de grande axuda para a memorización. 
Amazing Rooftops 1 presenta un chant de vocabulario que cubre o primeiro grupo léxico da 
unidade. Ademais, mentres colocan os adhesivos no Class Book, os alumnos poden escoitar 
unha divertida rima creada especialmente para ese momento. 

 

Contidos culturais e linguaxe de uso común 
 

Posto que o tema da comunidade ocupa un lugar central na serie Amazing Rooftops, a cultura 
se sitúa no primeiro plano deste curso de inglés. Desde o comezo de cada unidade, os alumnos 
se ven inmersos na cultura británica, xa que son invitados a participar na vida dos personaxes, 
as súas familias, veciños e amigos. Os elementos dotados de animación (léxico, cancións e 
historias) conseguen que as convencións do día a día na Gran Bretaña cobren vida. 

 
O contido cultural trasládase do mundo de ficción ao mundo real. No vídeo cultural da lección 3, 
os alumnos son testemuña de como viven as nenas e os nenos británicos nunha cidade real. 
Desa maneira, toman conciencia de que pertencen a unha comunidade global, e fíxanse na xente 
que teñen arredor. Ademais, comprenden mellor a cultura que subxace á lingua que están 
aprendendo. Por outra banda, se lles dá a oportunidade de entender e reflexionar sobre os 
parecidos e as diferenzas entre a súa propia cultura e outras culturas, desenvolvendo así as 
competencias básicas (en especial, as competencias sociais e cívicas, e a conciencia e 
expresións culturais). 

 

O que os alumnos aprenden mediante os vídeos, consolídase despois no Class Book e Activity 
Book, e tamén mediante a elaboración dun mini-libro cultural que lles dá a posibilidade de mostrar 

ás súas familias o que aprenderon na clase. 
 

A lección 4 axuda aos nenos a dar un paso máis para integrarse na cultura que están estudando, 
xa que lles ofrece ferramentas útiles tales como as expresións de uso común. O vídeo cultural 
mostra intercambios sinxelos de alta frecuencia en forma de extractos que os nenos poden 
escoitar e repetir con facilidade. 

 
As leccións dedicadas a celebracións deben utilizarse na época adecuada do ano (Halloween, 
Nadal e Pascua), e permiten afondar na aprendizaxe de contidos interculturais. Inclúen cancións 
divertidas e xogos dixitais que poden atoparse no iPack, ademais de actividades de consolidación 
e práctica na versión impresa do Class Book e do Activity Book. A conxunción de todos estes 
elementos contribuirá a crear un ambiente festivo e intercultural na aula. Queda, pois, patente o 
gran valor que Amazing Rooftops concede á educación intercultural como parte da aprendizaxe 
da lingua. 

 
 

Valores e contidos cívicos 
 

Seguindo con tema da comunidade, a adquisición de valores cívicos constitúe un piar da serie 
Amazing Rooftops. No nivel 1, a lección 4 presenta o valor no que se vai centrar a unidade. 
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En Amazing Rooftops 1, o enfoque dos valores preséntase na lección 4 de cada unidade. Integra 
aspectos socioculturais da aprendizaxe e potencia a autoestima, así como as actividades 
positivas, a tolerancia e o respecto polo demais. 

 

No Activity Book se realiza unha actividade que ten tamén por obxecto espertar a conciencia dos 
nenos cara unha actitude cívica adecuada. Nela se lles pide que identifiquen actitudes positivas, 
e outras menos desexables, nunha tira cómica que representa distintas situacións sociais, para 
despois debatelas. 

 

Anímase aos profesores que utilizan Amazing Rooftops a observar aos seus alumnos e premiar 

comportamentos cívicos axeitados. 
 

Historias 
 

As historias enriquecen o contido do texto, xa que retoman a narración onde quedou nas versións 
de animación do léxico da lección 1 e na canción da lección 2. Nelas, os alumnos comparten as 
aventuras dos personaxes na cidade de Rooftops e arredores. As historias tamén cumpren unha 
función importante no aspecto lingüístico, xa que, ademais de repasar o primeiro grupo léxico e 
a primeira estrutura da unidade, introducen o segundo bloque de vocabulario e a segunda 
estrutura no seu contexto. 

 

Os alumnos ven cada historia por primeira vez no iPack. Introdúcese mediante un xogo entretido, 
en forma de crebacabezas que, unha vez completado, revela unha das escenas e o título. Este 
xogo se pode utilizar para facer predicións sobre a historia antes de vela, de tal maneira que os 
nenos acheguen as súas ideas e expectativas, o cal supón un elemento clave para o 
desenvolvemento da lectoescritura. Tralo xogo, os alumnos gozan da versión animada no iPack, 
que lles permite introducirse no mundo inglés de Amazing Rooftops. 

 
Despois da presentación co iPack, anímase os alumnos abrir o Class Book para ver outra vez a 
historia, esta vez con maior detalle, nas viñetas a toda cor do libro, mentres escoitan o seu audio. 
As viñetas do Class Book utilízanse para facer un repaso divertido do vocabulario pedindo aos 
alumnos que atopen os obxecto que están ocultos na historia. A continuación, os alumnos poden 
avaliar a historia na actividade. Story club, o que contribúe a que se fana máis autónomos na súa 
aprendizaxe. O último paso da lección dáse no Activity Book, mediante unha actividade de 
consolidación e personalización do tema da historia na que os nenos poden contribuír de forma 
creativa ao mundo no que esta transcorre. 

 

O Teacher’s Resource Pack inclúe storycards das historias que figuran en tódalas unidades. 
Estas poden utilizarse para contar a historia dunha forma diferente nas leccións seguintes; e 
tamén cando, polo motivo que sexa, non dispoñas do equipo técnico que se utiliza habitualmente 
na clase. Ao dorso das storycards atoparás o texto da historia, así como preguntas de 
comprensión que facilitarán unha narración fluída e efectiva. 

 
Repaso 

 
Amazing Rooftops concede unha gran importancia á reciclaxe e o repaso dos contidos ao longo 
do curso. En Amazing Rooftops 1, cada unidade proporciona oportunidades de repaso en 
contexto diversos. Na lección 2, o vocabulario que se presentou e practicou na lección 1 se 
repasa xunto coa nova estrutura no contexto dunha canción animada e varias actividades que 
lle seguen. Eses mesmos contidos repásanse despois na lección 3 e unha vez máis na historia 
da lección 5. Esta lección tamén introduce un novo bloque léxico e unha estrutura nova que se 
repasarán e practicarán na lección 6. A lección 7 recolle estruturas que os alumnos coñecen, e 
as reutiliza nun contexto de ficción literario. A lección 8 proporciona unha revisión da linguaxe 
coa práctica de habilidades de escoita e fala, e a lección 9 proporciona unha revisión xeral da 
linguaxe. Desta maneira, as catro habilidades se desenvolven xunto coa linguaxe clave nas dúas 
leccións. 

 
Ademais, hai unha sección de revisión de Rooftops no libro de actividades cada dúas unidades. 
Isto proporciona unha forma visual e divertida de reciclar o vocabulario das dúas unidades 
anteriores, seguido duna práctica da linguaxe adicional centrada nas estruturas das unidades. 



21 
 

Unha oportunidade adicional para que os alumnos revisen as diferentes estruturas despois de 
cada dúas unidades se presenta mediante un xogo de mesa no Class Book. Esta é una forma 
atractiva para que os alumnos practiquen o idioma nun contexto divertido e produtivo mentres 
colaboran cos seus amigos. 

 
Como outra revisión opcional, as notas do profesor e o banco de ideas proporcionan actividades 
para comezar a lección que implica a recapitulación da linguaxe de leccións anteriores. As fichas 
de traballo de reforzo, así como as fichas de traballo de extensión tamén están dispoñibles en 
Oxford Premium. 

 
Amazing Literacy 

 

As boas habilidades de alfabetización non soamente son ler e escribir, tamén inclúen a 
capacidade de entender, interpretar, identificar e comunicarse utilizando texto en contextos 
particulares. Amazing Rooftops ten un plan de estudos que cubre as catro habilidades; pero os 
novos elementos de alfabetización reúnen moitas destas habilidades e alentan aos alumnos a 
participar máis profundamente nos textos de ficción e non ficción, mediante estratexias de lectura 
intensivas e máis extensas. 

 

Lectura intensiva 
 

Cando os alumnos len intensamente, están lendo para entender as cousas especificamente. É 
pos iso que con frecuencia mantemos os textos curso e usamos o vocabulario e estruturas de 
linguaxe de nivel axeitado. Na lección 5 de Amazing Rooftops 1, os alumnos lerán e escoitarán 
unha historia baseada nos personaxes do curso. Estas historias e actividades axudarán aos 
nenos a: 

 Identificar e recoñecer características particulares e elementos da linguaxe 

 Comezar a aplicar esas características e elementos da linguaxe na súa propia produción 
falada e escrita. 

 

No libro de clase, os alumnos traballarán cunha historia que utiliza o vocabulario da unidade e 
as estruturas gramaticais. A linguaxe preséntase nun contexto atractivo e permite que os 
alumnos se centren no significado da historia, ao mesmo tempo que son conscientes da linguaxe 
utilizada para transmitir o significado. No libro de actividades, se espera que os alumnos traballen 
coa linguaxe da historia con máis detalle antes de realizar unha actividade de personalización 
que lles axude a recordar o que leron. As story cards pódense usar para fomentar a aprendizaxe 
intelixente e para centrar os alumnos nas diferentes partes da linguaxe da historia. En Oxford 
Premium tamén hai dispoñibles story worksheets que brindan un maior enfoque nas historias. 

 
Lectura extensa 

 
Cando os nenos len moito, están lendo rapidamente co obxectivo de gozar do texto e obter unha 
comprensión xeral. Non se están centrando en características particulares da linguaxe. É 
importante fomentar a lectura por pracer, xa que desta maneira, os alumnos se atopan coa 
linguaxe nun contexto natural e desenvolven habilidades de fluidez (en oposición ao enfoque de 
precisión da lectura intensiva). 

 

Amazing Rooftops inclúe readers con tódolos libros de clase en tódolos niveis (para os niveis 1 
e 2 son libros de lectura impresos e para os niveis 3 a 6, son electrónicos). Estes forman parte 
do Amazing Rooftops Book Club. Recoméndase aos alumnos ler textos máis longos e centrarse 
en aspectos coma os personaxes, o desenvolvemento da trama e o lugar. As leccións do libro 
de clase e do libro de actividades teñen actividades que se centran en comprender o texto, 
examinar criticamente partes do mesmo e producir respostas creativas sobre o contido. As 
lección organízanse coidadosamente para que os alumnos poidan ler parte do reader na clase 
(mediante actividades de lectura en grupo, lectura individual, que o mestre lea) ou na casa para 
preparar a lección ao día seguinte. As etapas da lección inclúen: 

 Actividades que se centran no significado xeral do texto que os alumnos leron 

 Actividades que se centran con máis detalle en elementos específicos da linguaxe que 
son importantes para unha comprensión máis detallada. 
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 Actividades eu fomenten unha resposta creativa sobre o texto. No libro de clase isto se 
logra facendo que os nenos representen parte da historia usando divertidas marionetas 
de dedos. No libro de actividades sempre hai unha actividade “Book Club Extra” que 
axuda aos nenos a expresar unha resposta persoal e creativa sobre o que leron. 

 

As worksheets do Book Club en Oxford Premium brindan aos alumnos máis oportunidades para 
interactuar co contido, os personaxes e a trama do reader. Isto pódese facer na clase ou na casa. 
O Book Club Poster será unha referencia útil na aula, xa que proporciona vocabulario básico 
para partes de libros e vocabulario clave do libro. 
Tamén hai un Big Read Poster que presenta o contido do libro coma unha descrición do xogo 
para que os alumnos teñan unha referencia ao contido completo do lector e poidan gozar 
representando a historia en pequenos grupos. 
Amazing Rooftops ten unha liña de alfabetización extremadamente forte ao longo do curso, que 
inclúe historias atractivas en cada unidade, actividades interesantes de escritura e agora un 
enfoque intensivo de lectura non extensiva que, en conxunto, proporcionará aos alumnos 
habilidades de decodificación, comprensión e comprensión xeral e, con sorte, unha larga vida 
apaixonada pola lectura. 

 

Amazing projects 
 

Amazing Rooftops ten tres proxectos en cada nivel. Nos niveis 1 e 2, os proxectos reciclan o 
vocabulario e as estruturas das unidades anteriores, pero tamén introducen a linguaxe de 
“proceso” importante que requiren os alumnos para levar a cabo as actividades. Os proxectos no 
nivel 1 cobren unha variedade de temas e resultados. Foron deseñados para permitir unha gran 
flexibilidade no currículo e na aula. Isto significa que se pode elixir facelas en dúas ou tres 
leccións ou tomar máis tempo nas etapas de preparación e produción. O traballo pódese facer 
individualmente, en colaboración, na clase e na casa. A metodoloxía que sustenta os proxectos 
é Project Based Learning (PBL). 

 

Que é a aprendizaxe baseada en proxectos? 
 

PBL baséase nos seguintes principios fundamentais: 
 

 Hai un tema central que impulsa o proxecto cara un obxectivo final. 

 Os alumnos teñen acceso a un medio de investigación para que poidan recompilar, 
analizar e aplicar información. 

 Existen numerosas oportunidades para a interacción cun enfoque na colaboración e a 
comunicación. 

 Hai un produto final (por exemplo un póster ou modelo) que é o resultado da colaboración 
e a comunicación. 

 PBL fomenta o desenvolvemento do pensamento crítico e creativo, así como as 
habilidades para a vida de produtividade, liderado e iniciativa. As vantaxes do PBL para 
os estudantes consisten en que son unha forma atractiva de aprender, a linguaxe está 
fortemente contextualizada, se lles anima a tomar decisións e desenvolver habilidades 
de autonomía, se lles pide que sexan creativos e aprendan cousas interesantes sobre a 
vida real que se poidan aplicar a outras materias. 

 

Habilidades de presentación e colaboración 
 

Amazing Rooftops engade un elemento adicional ao PBL ao incluír un enfoque nas habilidades 
de presentación e colaboración. Unha vez que os alumno completaran o seu proxecto 
(individualmente ou en grupo), poden presentar o proxecto á clase, utilizando a lingua de 
chegada do proxecto e seguindo o modelo presentado no vídeo. Tamén é unha boa idea 
animalos a responder ás preguntas dos outros nenos da clase. Desenvolver boas habilidades de 
presentación é importante xa que xera confianza, a capacidade de prepararse adecuadamente 
e a capacidade de reaccionar rápida e eficazmente. Estas son as habilidades que non soamente 
mostran a aprendizaxe de idiomas, tamén forman parte integral do desenvolvemento educativo 
necesario para cada neno. 
No canto de facer unha presentación, os alumnos poden ter creado un proxecto co que xogan 
ou fan algo en grupo. 
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Se prepararon un xogo, por exemplo, é unha boa idea que os alumnos son soamente xoguen ós 
seus propios xogos, tamén os poden intercambiar con outros grupos para que a súa relación cos 
proxectos adquira unha maior profundidade. 

 
Como funcionan os proxectos 

 
Tódolos proxectos requiren unha combinación do seguinte na clase: 

 Libro de clase 

 Vídeo de presentación do proxecto modelo no iPack 

 Materiais para realizar o proxecto 
 

Hai un proceso paso a paso establecido nas notas da lección nesta guía didáctica, pero tamén 
está deseñado para ser utilizado da maneira máis flexible. 

 
Hai etapas moi claras para cada proxecto nos niveis 1 e 2: 

 Etapa 1: Think: a primeira etapa consiste en brindar aos alumnos as ferramentas e a 
información que necesitan para completar o proxecto. No libro de clase, se lles dirixe a 
ver un vídeo de nenos que levan a cabo o seu proxecto. No libro de clase terán a 
oportunidade de verificar a súa comprensión da linguaxe necesaria desde esta etapa. 

 Etapa 2: Plan and prepare: seguindo as indicacións visuais claras no Class Book, os 
alumnos traballarán xuntos para planificar e preparar o seu propio proxecto. Isto 
organízase coidadosamente para que os alumnos permanezan na tarefa en todo 
momento. Neste punto, os alumnos poden usar algo de L1. Isto é comprensible xa que 
se centrarán en negociar, analizar o contido e organizar o traballo. Isto é parte dun nivel 
máis alto de habilidades de pensamento e debe fomentarse, sempre que o output sexa 
en inglés, preferiblemente utilizando o idioma destino modelado no vídeo. 

 Etapa 3: Play or Share: unha vez que os alumnos remataran o proxecto, o usarán nun 
contexto práctico (se é un xogo, xogalo xuntos, por exemplo) ou o presentarán a outros 
compañeiros da clase. Esta é unha etapa importante xa que proporciona unha razón 
para o proceso de completar o proxecto e animará aos alumnos a mostrarse contentos 
do seu traballo, tanto do proceso coma do produto. 

 
 Materiais e recursos didácticos 

 
Disponse dos seguintes recursos materiais e dixitais: 

 
1. O libro de texto utilizado é Amazing Rooftops de Oxford University Press. O alumno 

dispón do Class Book cunha unidade introdutoria na que se presentan os personaxes do 
curso e o contexto, seis unidades con nove leccións cada unha, seis leccións de lectura 
do reader e tres páxinas de material sobre festividades. Tamén dispón do Activity book, 
con práctica adicional para cada lección do Class Book así como as páxinas do dicionario 
de imaxes e actividades extra para axudar aos alumnos que necesitan reforzo ou un reto 
maior. Xunto co Class Book, se proporciona un Amazing Rooftops reader, para que os 
alumnos sigan as emocionantes aventuras dos personaxes. 

 
2. O profesor dispón do iPack, con presentacións e material práctico para ser utilizado coa 

lousa dixital interactiva ou o portátil e o proxecto. Inclúe animacións, presentacións das 
cancións, vídeos, actividades e xogos. Dispón tamén da Guía didáctica (Teacher's 
Guide), cunha sección introdutoria na que se explica a metodoloxía do curso, notas 
didácticas amplas, transcricións das audicións, as respostas ás actividades dos alumnos 
e xogos para reforzar a linguaxe. O Teacher’s Resource Pack contén 103 flashcards 
para presentar o vocabulario clave de cada unidade, 103 word cards, 4 pósters e 60 story 
cards. 

 
3. O profesor pode acceder aos audios, ou ben do iPack ou ben descargando os arquivos 

MP3 do Class Book, Activity Book e test desde Oxford Premium. Desde Oxford Premium 
pode descargar así mesmo o Amazing Rooftops suite, con tódolos tests, avaliación sobre 
as competencias, táboas de avaliación e un rexistro de nivel da clase. Pode descargar 
tamén tódalas fichas de reforzo das unidades: grammar, vocabulary, festivals, story, 
literacy worksheets. 
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4. Os recursos multimedia mencionados: iPack e a web Oxford Premium, xunto cos libros 
dixitais: Digital Class Book, Digital Activity Book e a páxina www.oxfordplus.es, integran 

por completo o uso das TIC na aula, permitindo ós profesores adaptar as mellores 
solucións dixitais de acordo ó alumnado ou ó centro no que se desenvolve o ensino. 

 
 Actividades 

 

 
 Actividades de inicio de lección

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van 
traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de 
brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con 
soporte de flashcards, pósters, cancións, etc. 

 
 De desenvolvemento da lección

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás 
intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución e 
mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua 
inglesa. Estas actividades son: 

 
En Amazing Rooftops, unha lección estándar inclúe unha actividade de warm-up que 
consiste nun xogo de relacionar (verbal-lingüístico e corporal-cinestésico), unha animación 
no iPack (visual-espacial), cantando unha canción (musical-rítmica), seguida dunha tarefa 
por parellas de preguntas e respostas baseadas nunha imaxe (interpersoal e lógico- 
matemática). Desta maneira, a diversidade inherente da aula se aborda a propósito en cada 
lección. 

 
 De reforzo e ampliación

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con diferentes 
estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ó tempo que persegue o 
obxectivo de que todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción 
e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de capacidade e interese. 
A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que tódolos 
alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe. 

 
Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen 
dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. 
As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 Actividades opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 As actividades descargables de Oxford Premium: 
-     Worksheets: actividades de reforzo, estensión e consolidación baseadas 

nas diferentes seccións estudadas na unidade: grammar, vocabulary, 
festivals, story, literacy worksheets. 

 As actividades propostas no Activity Book. 
 
 De desenvolvemento de competencias clave

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou varias 
competencias clave, entre as que se incluirían: 

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc. 

 Textos culturais, cancións, rimas, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

http://www.oxfordplus.es/
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 De avaliación
A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o 
progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as 
aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os procesos de 
ensino e a súa propia práctica docente. 
As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

 
Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos 
alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización 
de actividades como: 

- Exercicios do Activity Book 
- Leccións Round Up (L9 do CB e AB) 
- Unidades de repaso: Review 1, 2 e 3 (CB e AB) 

 
Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de 
avaliación referidas en Amazing Rooftops (descargables en Oxford Premium): 

- Unit tests 1-6 (Standard - Challenge) 
- End-of-term 1-3 (Standard - Challenge) 
- End-of-year test (Standard - Challenge) 

 
Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias 
de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- O self-evaluation de cada unidade: My amazing progress (CB). 
- A actividade de autoavaliación sobre os proxectos: My progress (Project 1-3 Self- 

evaluation, CB). 

 
 Complementarias e extrescolares

 
Ademais de colaborar coas actividades programadas polo centro segundo o calendario 
escolar 2020/21, a nivel de aula, tamén se desenvolverán estas actividades relacionadas 
con festividades da cultura e tradición inglesa: 

 
Actividade Trimestre 

Halloween 1º (outubro) 

Guy Fawkes’ Night 1º (novembro) 

Christmas 1º (decembro) 

Carnival 2º (febreiro) 

St. Patrick’s day 2º (marzo) 

Easter and Lent 2º (marzo) 

Pancake’s day 3º (maio) 

Environment day 3º (xuño) 

 

Intentarase continuar co uso da plataforma Etwinning, realizando algúns proxectos con 
grupos de alumnado do noso centro e outros centros europeos. 

 
Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

 
O tempo, entendido como o dedicado ao ensino no centro, é un recurso fundamental e limitado 
na aprendizaxe dunha materia. A programación que se formula neste documento deberá ser 
adaptada pola profesora de acordo aos seus horarios e ritmos da clase. 

 

Con respecto aos alumnos, o profesor pode seguir diferentes criterios para o agrupamento 
destes: 

 
 Recursos humanos
 Profesorado de apoio
 Psicólogo/a
 Criterios
 En función da orde alfabética
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 Agrupamentos flexibles
 Pequenos grupos de reforzo dentro/fóra da aula
 Alumnos con distinto tipo de necesidades de orixe sensorial en distintos grupos na aula

 
Á hora de realizar as tarefas, completar actividades, proxectos, etc. a organización dos alumnos 
realízase en función do tipo de interacción que se dá nese momento na aula: 
 Profesor-alumno
 Traballo individual
 Traballo en parellas
 Traballo en grupo

 
Os recursos que os profesores poden contar e os posibles espazos en que poden se desenvolver 
os procesos de ensino-aprendizaxe son, neste momento, máis e máis variados. 

 
Como resultado, os contextos de aprendizaxe son tamén máis amplos. Os profesores poden 
aplicar actividades e proxectos que inclúen diferentes ambientes: 
 O centro educativo
 A comunidade
 O contexto familiar

 

A sala de aula ha deixado de ser o único lugar que o ensino dunha materia é leccionada. Cada 
centro educativo conta cunha serie de recursos espaciais tanto materiais como virtuais cuxo o 
uso resulta nos diferentes escenarios no que o ensino da materia é desenvolvido: 
 Laboratorio de idiomas
 Aula virtual
 Sala de informática – Aula de audiovisuales
 Biblioteca
 Salón de actos - Teatro
 Ximnasio
 Patio

 

Dentro da aula, o espazo pode ser distribuído seguindo criterios diferentes: 
 Mesas distribuidas en filas
 Mesas distribuidas en “U”
 Cantos específicos: biblioteca de clase, temas transversais, xogos, artesanía, etc.
 Outros

 
Ten un papel moi importante a incorporación das TIC na educación, proporcionando diversos 
recursos materiales que oferecen ao profesor a posibilidad de deseñar súas clases de forma 
personalizada e axustando-se as necesidades de cada momento: 
 Vídeo-DVD

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)
 Pantalla Digital Interactiva
 Conexión a Internet (WiFi, outros...)

 

Máis alén dos recursos materiais e espaciais, non podemos deixar de mencionar os procesos 
cognitivos que intervinen con as fases de aprendizaxe do alumnado Estos procedimentos que 
fan posible a incorporación dos coñecementos que quieren ser transmitidos para os alumnos son 
moi complexos Dende a atención necesaria para prepararse para recibir a información hasta a 
memorización que permita o acceso a esta información cando sexa necesario, coa participación, 
entre outros, os seguintes procesos: 
 Acceso
 Identificación
 Entendemento
 Reprodución
 Reflexión
 Conexión
 Síntese
 Creación.
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 As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

 
Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa LOMCE é a atención 
para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de 

alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un 
deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

 
É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía 
para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, 
debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A 
atención para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, 
constantemente se deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de 
forma diferente ás actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Os profesores deben 
escoller a quen dirixir e propoñer algunhas actividades ou outras, e deberán ser conscientes en 
todo momento destas diferenzas, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e 
planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 
Amazing Rooftops ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 
individualizada ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. No noso 
proxecto se inclúen ideas en tódalas leccións para que o profesor responda ás diversas 
situacións que xurdan na aula. 

 
No material destinado ó profesor, Teacher’s Guide e Teacher’s Resource Pack propóñense 
actividades de extensión e ampliación para os alumnos así como notas para o profesor, consellos 
didácticos, para afrontar as diferentes expectativas do alumnado. 

 
Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas 
para os alumnos con necesidades educativas especiais 

 
As adaptacións se centrarán en: 

 
1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 
2. Metodoloxía máis personalizada 
3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 
4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 
5. Aumentar a atención orientadora 
6. Enriquecemento curricular 
7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

 
a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de 
extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo 
potencial. 

 
b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas 
de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase 
para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 

 
c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas 
de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, tomaranse medidas 
de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe 
graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, 
ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que 
insistir nos contidos instrumentais ou nos materiais considerados como tales. 

 
Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio da cal 
un alumno ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar este 
tempo noutro tipo de actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben 
como actividades deseñadas especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do 
centro. Este/a alumno/a seguiría tendo en todo momento como referencia os obxectivos xerais 
da etapa, pero accedería a eles a través doutro tipo de contidos e actividades. 
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 Plan de lectura 

 
Na aula de lingua inglesa contamos cunha biblioteca na que se poden atopar lecturas enfocadas 
aos diferentes niveis así como para educación infantil. Utilizarase a mesma como fonte de 
recursos para o profesorado e como instrumento de reforzo e ampliación para o alumnado. Deste 
xeito, e de acordo co que se está a traballar, o alumnado e o profesorado poderá dispoñer dela 
cando a necesite. 
O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, contará no seu corredor, cun pequeno recuncho 
adicado á lectura de textos en lingua estranxeira, con libros relacionados cos seus intereses e 
niveis de lectura, cómics, revistas, xornais, panfletos informativos de cidades estranxeiras...etc. 
Nos distintos niveis de primaria, ademais das diversas lecturas que van xurdindo conforme 
avanzan as unidades, realizarase unha actividade trimestral de fomento á lectura. 
Estas actividades poderán variar según o trimestre e as características do grupo e irán dende 
lecturas grupais, lecturas individuais, contacontos, dramatización de pequenos fragmentos de 
obras de teatro en inglés... 
Ao longo do curso e utilizando varios soportes como libros de texto, libros da biblioteca de aula, 
artigos, información en formato dixital...etc, tamén se realizarán actividades encamiñadas ao 
fomento da lectura sobre diversos temas relacionados coa cultura e celebracións inglesas e 
intereses do alumnado. 

 

5. AVALIACIÓN 

 
A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir 
individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por el, introducir no 
proceso educativo cantas sexan precisas si la situación o requiere (cando a aprendizaxe dos 
alumnos non responden para que, a priori, non se espera deles). 

 
Se asumimos que as competencias básicas suponen unha aplicación real e práctica de 
coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu 
é reproducir situacións máis reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é que o 
alumno se sirva desa bagaxen acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a 
situacións prácticas. 

 
A avaliación por competencias permite avaliar tanto o cumprimento dos obxectivos do curso, 

como o grao de adquisición das competencias básicas. Algúns criterios son ligados 
expresamente a conceptos, e outros, preferentemente á procedementos e actitudes. 

 
En función do obxetivo que perseguimos á avaliar, contamos con varias modalidades, como é o 
caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que 
identificar con as finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). 
Haberá outras avaliacións, como a inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, continua ou 
formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que 
insiste, polo tanto, na carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

 
Se realizará ademais unha avaliación individualizada á todos os alumnos ao finalizar 3ª serie 
primaria para que o alumno deberá demostrar o grao de adquisición das competencias en 
comunicacion lingüística e matemática. Ao final da 6ª serie primaria deberá tamén demostrar o 
grao de adquisición de competencias básicas, así como a realización dos obxectivos da etapa. 
O resultado das avaliacións individualizadas se expresará en niveis e constarán nun informe 
entregado aos pais ou tutores e cuxo carácter será informativo e orientador. O nivel obtido será 
indicativo da progresión e a aprendizaxe dos alumnos, polo que se no son adecuados deberán 
aplicarse as medidas ou programas máis apropiadas para eles. 

 
Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se avalia o proceso de ensino dos 
profesores, polo que quedará incluído un procedemento de avaliación dos programas didácticos 
e seus indicadores na proposta pedagóxica de cada centro escolar. 
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Procedementos de avaliación 
 

Atendendo á diferentes criterios, o currículo nos propone unha serie de ferramentas que nos 
permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán 
a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración todas 
as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como grupal: traballos 
escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, 
actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e auto-avaliación entre outros. E a avaliación 
sumativa, as probas escritas trimestrales e as de recuperación (e final de curso, se o alumno 
non tiver recuperado alguna, e extraordinaria, no caso de obter unha clasificación insuficiente na 
ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que 
puedan adaptarse a flexibilidad que esixe a própria avaliación. 

 
O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe 
avaliábles por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do curso. 
En respecto á avaliación por competencias, dado que estes son moi xenéricos, debemos 
concentrarnos moi máis, as compartir para facer con que nos servan como referencia para a 
acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é o que chamamos de 
indicadores. Para a súa referencia, se inclui na seguinte sección a lista completa tanto dos 
criterios da avaliación como os indicadores de competencias básicas. 

 
 Recursos de avaliación 

 
 Criterios de avaliación 

 

 
Os criterios de avaliación que establece o currículo para o primeiro curso de Educación Primaria 
na área de lingua estranxeira están organizados en cinco seccións principais: comprensión e 
produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e 
conciencia intercultural, son os seguintes: 

 
 Bloque 1. Comprensión de textos orais

 
- B1.1. Comprender o sentido xeral dos textos orais propios da súa idade (contos breves 

e moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi evidentes) emitidos cun ritmo discursivo lento, 
con claridade e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a percepción 
da mensaxe, con apoio visual moi redundante que axude á comprensión. 

- B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal moi básica 
(nome, idade, gustos ...), sinxelas, así como instrucións e peticións elementais relativas 
ó comportamento na aula.  

- B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose nos elementos 
paraverbais moi evidentes e en situacións de comunicación moi familiares. 

 
- B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 

 
 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

 
- B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da súa contorna inmediata, de lugares e 

obxectos ofrecendo información moi fundamental: idade, nome, gustos, usando 
expresións e frases moi sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos.  

- B2.2. Participar de maneira simple e comprensible nas conversacións que requiran un 
intercambio directo de información nas áreas de necesidade inmediata ou sobre temas 
moi familiares, aínda que ás veces a pronunciación non sexa moi clara e poida provocar 
malos entendidos. 

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos. 
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos moi 
breves, sinxelos e moi elementais, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten 

moi familiares, e conteñan apoio visual moi redundante en soporte papel ou dixital.   

- B3.2. Utilizar as estratexias básicas de hipóteses para a comprensión do sentido xeral e 
a identificación da información esencial do texto.  

- B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 
comunicativas elementais relacionadas coas convencións ortográficas máis básicas que 
expresan pausas e exclamacións.  

- B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados 
oralmente, mostrando unha entoación e pronunciación adecuadas. 

 
 Bloque 4. Produción de textos escritos

 
- B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, seguindo modelos, compostos de frases 

simples illadas, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas máis 
elementais e os principais signos de puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa 
contorna máis inmediata e dos aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles. 

- B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de textos escritos 
moi sinxelos e elementais.  

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 
razoable corrección palabras e frases curtas que utiliza normalmente ó falar, pero non 
necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada. 

 
 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

 
- B5.1. O seu uso comunicativo.  

- B5.2. Iniciar e terminar as interaccións adecuadamente.  

- B5.3. Obter e dar información básica persoal, sobre a súa contorna máis inmediata e na 
situación de comunicación propia da aula.  

- B5.4. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas ó tamaño, cantidade, 
posesión, número, calidades físicas, forma e cor.  

- B5.5. Expresar e identificar estados de ánimo básicos. 

- B5.6. Comprender e expresar o permiso, o acordo.  

- B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel.  

- B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados.  

- B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. ex., enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores elementais coma “e”/”ou”).  

- B5.10. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de 
modelos de oracións e frases dentro dun repertorio memorizado.  

- B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel nos contextos comunicativos 
sinxelos.  

 
- B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado e moi elemental de léxico de alta 

frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais, moi familiares e concretos 
relacionados coas súas experiencias, necesidades e intereses. 
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Estándares de aprendizaxe avaliables 

 

 
Os patróns de aprendizaxe para este curso foron organizados en cinco seccións principais: 
comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da 
lingua e conciencia intercultural. Recollemos a continuación o lexislado: 

 
 Bloque 1. Comprensión de textos orais

 

- PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha pronunciación ben 
articulada, e con apoios visuais moi redundantes que axuden á comprensión. 

- PLEB1.2. Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares 
acompañados de imaxes que os ilustran con claridade. 

- PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) 
e a información igualmente básica sobre outras persoas. 

- PLEB1.4. Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar máis básica 
(abrir/pechar o libro, sentarse, dar un lapis...). 

 
 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o seu nome, idade, a súa cor 
favorita, presentar á súa familia, indicar os seus gustos) cunha pronunciación e entoación 
comprensibles. 

- PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información nas conversacións moi 
sinxelas e elementais (nome, idade, cores favoritas ou gustos). 

- PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita atenta. 

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas 
traballados. 

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica as personaxes principais. 

- PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do mesmo e 
das imaxes que o ilustran. 

- PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronunciación comprensibles e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 

 
 Bloque 4. Produción de textos escritos

- PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá. 

- PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 

- PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co tema da escritura. 

- PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da ortografía e dos outros aspectos relacionados coa 
secuencia adecuada das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caso. 
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 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural

- PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) e os compara cos propios, mostrando unha 
actitude de apertura cara o diferente. 

- PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social. 

- PLEB5.3. Participa voluntariamente nas actividades de aula e mostra curiosidade pola 
lingua e por coñecer aspectos socioculturais dos países onde se fala. 

- PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, 
thank you, excuse me). 

- PLEB5.5. Pregunta e responde de modo comprensible sobre aspectos persoais moi 
básicos (nome, idade e gustos) e da súa contorna (obxectos, espazos e seres vivos). 

- PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, sad...) 

- PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición (you cant/can ́t), o acordo (That’s 
right). 

- PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia 
de número e usa correctamente os nexos básicos. 

- PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas moi simples. 

- PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións da aula. 

- PLEB5.11. Participa activamente nos xogos de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, etc. 

- PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico 
traballado previamente 

 
Mínimos esixibles. 

 

 
 Bloque 1. Comprensión de textos orais

 
- Comprende o esencial das mensaxes e instrucións do docente referidos á actividade 

habitual da aula. 

 
- Participa nas rutinas diarias (día da semana, mes, tempo atmosférico, etc.) e comprende 

o vocabulario asociado. 

 
- Entende a información esencial en conversacións moi breves e moi sinxelas nas que 

participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a 
clase, as súas mascotas, descrición moi básica de obxectos, apoiándose na linguaxe 
non verbal para mellorar a súa comprensión. 

 
- Comprende as fórmulas básicas de relación social (saúdos, presentacións, 

agradecementos, desculpas). 

 
- Comprende as preguntas do docente sobre os seus datos básicos (nome, idade), o seu 

corpo, obxectos, mascotas e animais, a súa familia e en xeral sobre os temas traballados 
na aula. 

 
- Distingue o inicio e peche dunha conversación. 

 
 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

 
- Imita e repite as expresións do docente utilizadas no aula. 
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- Fai presentacións moi breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre 
temas cotiáns ou do seu interese (presentarse e presentar outras persoas; dar 
información básica sobre si mesmo) usando estruturas moi sinxelas. 

 
- Respecta as normas que rexen a interacción oral. 

 
- Responde axeitadamente en situacións de comunicación (saúdo, preguntas moi 

sinxelas sobre si mesmo, petición ou ofrecemento de obxectos, etc.). 
 

- Coñece e utiliza expresións relacionadas coas celebracións familiares ou culturais. 

 
- Participa en conversacións cara a cara nas que se establece contacto social (saudar e 

despedirse, presentar). 

 
 Bloque 3. Comprensión de textos escritos

 
- Localiza palabras coñecidas no material visual utilizado para as rutinas (calendario, 

expresións sobre o tempo atmosférico) ou nos libros da clase (título, paxinación etc.). 
 

- Utiliza dicionarios de imaxes. 

 
- Relaciona correctamente palabras escritas coa imaxe correspondente. 

 
- Utiliza as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para iniciarse na lectura. 

 
 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

 
- Copia palabras e expresións sinxelas traballadas oralmente. 

 
- Escribe cartas ou tarxetas nas que felicita alguén a partir dun modelo, copiando 

algunhas palabras básicas e incluíndo debuxos ou fotografías. 
 

- Elabora carteis moi sinxelos cun modelo. 

 
Criterios de cualificación. 

 

Durante todo o curso realizaranse unha serie de probas, tanto escritas como orais, ao final de 
cada unidade. O resultado destas probas constituirán un 40% da nota final do trimestre. 

Unha participación activa durante as sesións, de interese por aprender unha nova lingua e de 
esforzo e traballo diario, constitúe o 30 % da nota final do trimestre. 

Unha actitude positiva e de respecto cara os demais, vai a constituír o 30% restante da nota. 

Durante as sesións, e a través dos rexistros individuais e da observación directa ao alumnado, 
iranse anotando os logros e tamén as faltas, tanto en actitude como en traballo. 

Cada falta considerada como grave, repercutirá na nota final do trimestre con medio punto 
menos. 

 
Rúbricas de avaliación. 

 
No Anexo I deste documento incluímos unha plantilla denominada Rúbrica de Avaliación de 
competencias para cada unidade e para o curso completo que nos permite avaliar o grao de 
adquisición das competencias básicas indicando o nivel de cualificación que vai adquirindo o 
alumno. Na rúbrica indícase cada unha das competencias básicas seguidas do seu desglose en 
indicadores. Á hora de avaliar coas rúbricas, vaise cualificar cada un dos indicadores, obtendo 
deste xeito unha visión global da competencia. 

 
No proceso de avaliación, identificamos cinco niveis de cualificación: Insuficiente (IN): Non 
conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos; Ben (BE) 
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Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, e Sobresaínte (SB): 
Conseguido totalmente. 

 
Para poder avaliar ós alumnos propoñemos os instrumentos que cremos mais indicados para 
a obtención destes datos, como poden ser: observación, proba escrita, proba oral, caderno de 
clase, portafolios. Os indicadores nos que se desglosan as competencias básicas nos permiten 
demostra-la competencia real do alumno para esta materia e este curso son os que indicamos a 
continuación: 

 
1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 

 

Indicadores 

CL1. ESCUCHAR 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares e de interese. 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, sobre temas familiares e de 
interese . 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica algúns detalles específicos con axuda 
de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de expresións que 
aparecen en contextos comunicativos habituais. 

CL2. FALAR 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos lingüísticos e 
paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e pronuncia 
axeitadas. 

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predecibles. 

CL4. LER 

CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares e de 
interese. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de 
interese. 

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha finalidade específica. 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade específica. 

 

2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Conta números ata o 10. 

CMCT2. Resolve problemas sinxelos. 

CMCT3. Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa vida das persoas. 

CMCT4. Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos para entender o mundo que os 
rodea. 
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CMCT5. Identifica algunhas especies de seres vivos. 

CMCT6. Identifica características de diferentes etapas da vida das persoas. 
 

3. Competencia dixital (CD) 
 

Indicadores 

CD1. Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 
 

4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios visuais. 

AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar a idea global en textos orais con 
axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como pedir axuda, acompañar a comunicación 
con xestos, etc. 

 

5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Participa e goza en xogos e escenificacións axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación con outras persoas. 

 

6. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira. 

SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender mellor. 

 

7. Conciencia e expresións culturais (CEC). 
 

Indicadores 

CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes no mundo anglosaxón. 

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz. 

CEC4. Participa e goza en xogos e escenificacións. 

 
 

Elementos de avaliación 

 
Existe unha relación entre distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de 
avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias básicas e 
indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos seguindo a organización en catro 
bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos. 
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ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos 
orais propios da súa idade (contos breves e 
moi sinxelos, rimas infantís, adiviñas moi 
evidentes) emitidos con ritmo discursivo 
lento, con claridade e de viva voz ou por 
medios técnicos que non distorsionen a 
percepción da mensaxe, con apoio visual 
moi redundante que axude á comprensión. 

 

PLEB1.1. Comprende a información esencial de 
contos, rimas ou cancións moi breve e sinxelos, 
previamente traballados, emitidos lentamente, 
cunha pronunciación ben articulada, e con apoios 
visuais moi redundantes que axuden á 
comprensión. 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 

CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que aparecen 
nos contextos comunicativos habituais. 

B1.2. Comprender preguntas e 
informacións relativas á información persoal 
moi básica (nome, idade, gustos ...), 
sinxelas, así como instrucións e peticións 
elementais relativas ó comportamento na 

aula.  

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi elemental e 
sinxelo sobre temas familiares acompañados de 
imaxes que os ilustran con claridade. 

CL CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible 
sentido dun texto apoiándose en elementos 
paraverbais moi evidentes e en situacións 
de comunicación moi familiares. 

PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas 
sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) e a 
información igualmente básica sobre outras 
persoas. 

CL 
AA 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 
AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais coa axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos 
e de entoación básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende 
peticións relativas á vida escolar máis básica 
(abrir/pechar o libro, sentarse, dar un lapis...). 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falar de si mesmo/a e de persoas da 
súa contorna inmediata, de lugares e 
obxectos ofrecendo información moi 
fundamental: idade, nome, gustos, usando 
expresións e frases moi sinxelas e de uso 
moi frecuente, normalmente illadas ou 
enlazadas con conectores básicos.  

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e ensaiadas 
sobre temas moi próximos a si mesmo/a (dicir o 
seu nome, idade, a súa cor favorita, presentar á 
súa familia, indicar os seus gustos) cunha 
pronunciación e entoación comprensibles. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 

B2.2. Participar de maneira simple e 
comprensible en conversacións que 
requiran un intercambio directo de 
información en áreas de necesidade 
inmediata ou sobre temas moi familiares, 
aínda que en ocasións a pronunciación non 
sexa moi clara e poida provocar malos 
entendidos. 

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversacións moi sinxelas e 
elementais (nome, idade, cores favoritas ou 
gustos). 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita atenta. CL 
SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 
SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación básicos. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. e., cancións, rimas) 
aprendidos a través de xogos. 

CL 
SC 

CL2.1. Canta unha canción usando de forma 
adecuada os elementos lingüísticos e 
paralingüísticos apropiados. 
CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronunciación 
adecuadas. 
SC1. Participa e goza en xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 



38 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e comprender o 
sentido xeral e as ideas principais en textos 
moi breves, sinxelos e moi elementais, e 
nos que o tema tratado e o tipo de texto 
resulten moi familiares, e conteñan apoio 
visual moi redundante en soporte papel ou 

dixital.   

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi 
sinxelas escritas, relacionadas cos temas 
traballados. 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares e de interese. 
CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

B3.2. Utilizar as estratexias básicas de 
hipóteses para a comprensión do sentido 
xeral e a identificación da información 

esencial do texto.   

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de apoio visual 
e identifica as personaxes principais. 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e 
recoñecer os significados e intencións 
comunicativas elementais relacionados 
coas convencións ortográficas máis básicas 
que expresan pausas e exclamacións.  

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto 
elemental a partir do título do mesmo e das imaxes 
que o ilustran. 

CL 
AA 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 
AA1. Usa estratexias básicas para aprender a 
aprender, como utilizar dicionarios visuais. 

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados 
oralmente, mostrando unha entoación e 
pronunciación adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de forma 
oral, con entoación e pronunciación comprensibles 
e, se fose necesario, rectificando 
espontaneamente. 

CL 
AA 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 
AA1. Usa estratexias básicas para aprender a 
aprender, como utilizar dicionarios visuais. 

 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 
seguindo modelos, compostos de frases 
simples illadas, utilizando con razoable 
corrección as convencións ortográficas 
máis elementais e os principais signos de 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá. 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da 
súa contorna máis inmediata e de aspectos 
da súa vida cotiá, en situacións familiares e 
predicibles.  

   

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis 
adecuadas para a produción de textos 
escritos moi sinxelos e elementais.  

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou 
narracións moi sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a estrutura gramatical 
máis sinxela. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e 
convencións ortográficas básicas para 
escribir con razoable corrección palabras e 
frases curtas que utiliza normalmente ó 
falar, pero non necesariamente cunha 
ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, 
organizadas con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da escritura. 

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

 PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores nos que 
se observa a reparación da ortografía e doutros 
aspectos relacionados coa secuencia adecuada 
das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, 
se é o caso. 

CL 
AA 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 
AA1. Usa estratexias básicas para aprender a 
aprender, como utilizar dicionarios visuais. 

 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. O seu uso comunicativo.  PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá 
dos países onde se fala a lingua estranxeira 
(horarios, comidas, festas...) e os compara cos 
propios, mostrando unha actitude de apertura cara 
ó diferente. 

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.2. Iniciar e terminar as interaccións 
adecuadamente. 

PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de 
relación social. 

CL 
SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 
SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas. 

B5.3. Obter e dar información básica 
persoal, sobre a súa contorna máis 
inmediata e na situación de comunicación 
propia da aula.  

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas 
actividades da aula e mostra curiosidade pola 
lingua e por coñecer aspectos socioculturais dos 
países onde se fala. 

CL 
SIEE 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 
SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a 
lingua estranxeira. 

B5.4. Expresar nocións moi básicas e 
elementais relativas ó tamaño, cantidade, 
posesión, número, calidades físicas, forma 
e cor.  

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas e o 
uso de fórmulas de cortesía (Please, thank you, 
excuse me). 

CL 
SC 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 
SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas. 

B5.5. Expresar e identificar estados de 
ánimo básicos. 

PLEB5.5. Pregunta e responde de modo 
comprensible sobre aspectos persoais moi básicos 
(nome, idade e gustos) e da súa contorna 
(obxectos, espazos e seres vivos). 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 

B5.6. Comprender e expresar o permiso, o 
acordo. 

PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo 
básicos (happy, sad...). 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 

B5.7. Utilizar adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas máis básicas e frecuentes 
para realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a 
prohibición (you cant/can t́), ou o acordo (That’s 
right). 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 

B5.8. Recoñecer estruturas sintácticas 
básicas e os seus significados asociados. 

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de número e 
usa correctamente os nexos básicos. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 

B5.9. Utilizar estruturas sintácticas básicas 
(p. ex., enlazar palabras ou grupos de 
palabras con conectores elementais coma 

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas moi 
simples. 

CL CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

“e”/”ou”).     

B5.10. Mostrar un control limitado dun 
conxunto de estruturas gramaticais sinxelas 
e de modelos de oracións e frases dentro 
dun repertorio memorizado. 

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións da aula. 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais. 

B5.11. Comprender e utilizar o léxico propio 
do nivel en contextos comunicativos 
sinxelos. 

PLEB5.11. Participa activamente en xogos de 
letras, elaboración de glosarios ilustrados, etc. 

CL 
SC 

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 
SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

B5.12. Recoñecer e utilizar un repertorio 
limitado e moi elemental de léxico de alta 
frecuencia relativo ás situacións cotiás e 
temas habituais, moi familiares e concretos 
relacionados coas súas experiencias, 
necesidades e intereses. 

PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para participar nas 
interaccións da aula, ler textos infantís moi sinxelos 
e escribir co léxico traballado previamente. 

CL 
SC 

CL1.1.  Identifica palabras,  presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de interese. 
CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación facilmente predicibles. 
CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente 
de forma oral sobre temas familiares de interese. 
CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 
SC1. Participa e goza en xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 
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 Avaliación da práctica docente 
 
Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica 
docente, para o que incluímos a continuación un modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

 
ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
 
 

Resultado 

Non conseguido 
Conseguido 
parcialmente 

Totalmente 
conseguido 

Programación 
didáctica. 

Non se adecúa ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
completamente ó 
contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron 
medidas de mellora 
tralos resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de 
mellora a adoptar 
tralos resultados 
académicos 
obtidos. 

Adoptáronse 
medidas de 
mellora segundo 
os resultados 
académicos 
obtidos. 

 

Medidas de atención 
á diversidade. 

Non se adoptaron 
medidas de atención 
á diversidade 
adecuadas. 

Identificáronse as 
medidas de 
atención á 
diversidade a 
adoptar. 

Adoptáronse 
medidas de 
atención á 
diversidade 
adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron 
tódolos temas 
transversais na 
materia. 

Traballáronse a 
maioría de temas 
transversais na 
materia. 

Traballáronse 
tódolos temas 
transversais  na 
materia. 

 

Programa 
recuperación. 

de Non se estableceu 
un programa de 
recuperación para os 
alumnos. 

Iniciouse o 
programa de 
recuperación para 
os alumnos que o 
necesiten. 

Estableceuse 
programa 
recuperación 
eficaz para 
alumnos  que 
necesiten. 

un 
de 

 
os 
o 

 

Obxectivos 
materia. 

da Non se alcanzaron 
os obxectivos da 
materia 
establecidos. 

Alcanzáronse 
parte dos 
obxectivos da 
materia 
establecidos. 

Alcanzáronse os 
obxectivos da 
materia 
establecidos para 
este curso. 

 

Competencias 
clave. 

Non se 
desenvolveron a 
maioría das 
competencias clave 
da materia. 

Desenvolvéronse 
parte das 
competencias 
clave da materia. 

Logrouse o 
desenvolvemento 
das 
Competencias 
clave da materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente 
non foi satisfactoria. 

A práctica docente 
foi parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica 
docente  foi 
satisfactoria. 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

 
A presente programación e temporalización representan un modelo de secuencia temporal de aprendizaxe 
para o Primeiro Curso de Educación Primaria, a razón de 72 horas curso. 

 

Os elementos que incluímos en cada unha das unidades, para mostrar como se vai desenvolve-lo proceso 
educativo, no caso da programación son os estándares de aprendizaxe, os contidos lingüísticos 
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correspondentes a cada unidade, os criterios de avaliación, as competencias básicas e os indicadores nos 
que se concreta o desenvolvemento de cada competencia básica. 

 
No caso da planificación temporal, incluímos os obxectivos que se traballan en cada lección, as actividades, 
indicando o tipo de actividade de que se trata, ben sexa de inicio de lección, de desarrollo, de atención á 
diversidade (reforzo e amplicación), de avaliación, de desenvolvemento de competencias, ben para o 
desenvolvemento de temas intercurriculares; as competencias básicas e os indicadores nos que se concentra 
o desenvolvemento das mesmas, ademais dos recursos necesarios en cada unha das sesións. 

 

 Planificación temporal das unidades: 
 

 
UNIDADE 

Aprox. Nº 
Sesións 

Aprox. Planificación do 
tempo 

(45 mins por sesión)* 

Welcome to Park Street 4 4-6 horas* 

1. In the park 9 9-11 horas* 

2. By the river 9 9-11 horas* 

Collect the toys game 1 1-2 horas* 

Make a memory game 2-3 2-4 horas* 

3. In the city 9 9-11 horas* 

4. At the party 9 9-11 horas* 

The speak up game 1 1-2 horas* 

Make a robot family poster 2-3 2-4 horas* 

5. At the carnival 9 9-11 horas* 

6. At the picnic 9 9-11 horas* 

Slides and ladders 1 1-2 horas* 

Make a friendship game 2-3 2-4 horas* 

Festivals 4 4-6 horas* 

TOTAL e.g approx 72 70-96 horas* 

 
 

Trátase dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase pois pode ser empregada de maneira 
simultánea con alumnos/as que presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así coma con aqueles que 
posúan coñecementos un pouco mais avanzados. Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do 
profesor/a e os alumnos/as, e a propia evolución do curso. 

 

7. METODOLOXÍA E RECURSOS NO CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
No caso de novo confinamento ou illamento do grupo-clase pola situación sanitaria Covid19, tomarase como 

referencia o traballo realizado no 3º trimestre do curso anterior. 

Establecerase unha primeira comunicación coas familias, telefónica para asegurarse que todos teñen opción 

de conexión e comunicación telemática co profesor/a. 

Unha vez localizadas e conectadas todas as familias, respectarase o horario habitual da materia para realizar 

videoconferencias co alumnado. 

As actividades entregaranse a través da aula virtual ou por correo electrónico, estando dispoñible éste último 

para calquera dúbida das familias ou do alumno/a en cuestión. 

En canto á avaliación, terase en conta a participación e implicación do alumnado nas sesións telemáticas, o 

seu traballo dende a casa e a consecución de obxectivos. 
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Para as famillias sen conexión, intentarase proveer ás mesmas, dende o centro, do material axeitado para 

poder asistir ás sesións telemáticas. 

De non poder realizarse, intentarase outro método de comunicación coas mesmas, trasladando as actividades 

impresas. 

 
 

8. MEDIDAS DE REFORZO/AMPLIACIÓN DOS CONTIDOS NON DADOS. 
 
A comezos do curso, realizaranse diversas actividades orais e escritas que nos desvelarán o nivel de 

coñecementos co que parte o alumnado neste curso 2020-21. 

Neste primeiro nivel de Educación Primaria, nas sitintas unidades da programación, repásanse continuamente 
os contidos da Educación Infantil, para, posteriormente, amplialos e cumprir os obxectivos propostos para o 
nivel. 
Deste xeito, durante todo o curso, realizarase un reforzo contínuo dos contidos anteriores. 

 
 

9. ANEXOS 
 
Anexo I: Exemplo de rúbrica de avaliación de competencias. 

Starter Unit - Welcome to Park Street 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas 
previamente, sobre temas familiares e de 
interese. 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda de 
elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos 
habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira 
axeitada os elementos lingüísticos e 
paralingüísticos apropiados. 
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Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia 
axeitadas. 

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de 
forma oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA 
E TECNOLÓXICA 

           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            

Relaciona os elementos e recursos 
fundamentais coa vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL 
           

Emprega o soporte dixital para a aprendizaxe 
da lingua estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER 
           

Usa estratexias para aprender a aprender, 
como usar dicionarios visuais. 

           

Usa estratexias básicas de comprensión como 
captar a idea global en textos orais con axuda 
de elementos lingüísticos e non lingüísticos do 
contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como 
pedir axuda, acompañar a comunicación con 
xestos, etc. 
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COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS 
           

Participa e goza en xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento 
de comunicación con outras persoas. 

           

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR 

           

Mostra interese e curiosidade por aprender a 
lingua estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a 
aprender mellor. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
           

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón. 

           

Realiza composicións plásticas sinxelas.            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa 
voz. 

           

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo II. Exemplo de rúbrica de avaliación de contidos. 
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Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na 
unidade 

Niveis de 
adquisición 

Instrumentos de 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou 
canción moi breves e sinxelos, previamente traballados, emitidos 
lentamente, cunha pronunciación ben articulada, e con apoios 
visuais moi redundantes que axuden á comprensión. 

        

PLEB1.2. Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre 
temas familiares acompañados de imaxes que os ilustran con 
claridade. 

        

PLEB1.3. Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a 
(nome, idade, gustos...) e a información igualmente básica sobre 
outras persoas. 

        

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida 
escolar máis básica (abrir/pechar o libro, sentarse, dar un lapis...). 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente 
preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a 
(dicir o seu nome, idade, a súa cor favorita, presentar á súa familia, 
indicar os seus gustos) cunha pronunciación e entoación 
comprensibles. 

        

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información nas 
conversacións moi sinxelas e elementais (nome, idade, cores 
favoritas ou gustos). 

        

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita atenta.         

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos 
e breves (p. ex., cancións, rimas) aprendidos a través de xogos. 

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, 
relacionadas cos temas traballados. 

        

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia moi elemental 
acompañada de apoio visual e identifica as personaxes principais. 

        

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir 
do título do mesmo e das imaxes que o ilustran. 

        

PLEB3.4. Le en voz alta textos moi breves, moi elementais e 
previamente traballados de forma oral, con entoación e 
pronunciación comprensibles e, se fose necesario, rectificando 
espontaneamente.. 

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida 
cotiá. 

        

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e 
breves seguindo un modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical máis sinxela. 
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PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co tema da 
escritura. 

        

PLEB4.4. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, 
elaborando borradores nos que se observa a reparación da 
ortografía e dos outros aspectos relacionados coa secuencia 
adecuada das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, se é 
o caso. 

        

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde 
se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festas...) e os 
compara cos propios, mostrando unha actitude de apertura cara ó 
diferente. 

        

PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social..         

PLEB5.3. Participa voluntariamente nas actividades da aula e 
mostra curiosidade pola lingua e por coñecer aspectos 
socioculturais dos países onde se fala. 

        

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse me). 

        

PLEB5.5. Pregunta e responde de modo comprensible sobre 
aspectos persoais moi básicos (nome, idade e gustos) e da súa 
contorna (obxectos, espazos e seres vivos). 

        

PLEB5.6. Expresa e identifica estados de ánimo básicos (happy, 
sad...) 

        

PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición (you 
cant/can ́t), o acordo (That’s right). 

        

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, 
mantén a concordancia de número e usa correctamente os nexos 
básicos. 

        

PLEB5.9. Diferencia preguntas e respostas moi simples.         

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse nas interaccións da aula. 

        

PLEB5.11. Participa activamente nos xogos de letras, elaboración 
de glosarios ilustrados, etc. 

        

PLEB5.12. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións da aula, ler textos infantís 
moi sinxelos e escribir co léxico traballado previamente 
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1. INTRODUCIÓN  

1.1. Xustificación da programación 

As vantaxes e oportunidades que nos ofrece a presente Lei de Educación (LOE), modificada pola Lei 

8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), as particularidades do 

currículo desenvolvido para a Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de 

setembro, as esixencias e necesidades cada vez máis multiculturais da nosa sociedade, xunto coas 

directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco común europeo de referencia para as linguas, 

son claves significativas que quedan reflectidas no noso proxecto. 

Cunha clara vocación educativa e de aprendizaxe, onde os alumnos aprenden inglés a través de 

actividades motivadoras con carácter lúdico, que permiten de maneira inconsciente e natural a 

adquisición da lingua estranxeira, e que encerran o reto de potenciar a habilidade do alumnado para 

percibir o coñecemento dunha lingua estranxeira, non só como unha materia máis, senón coma o 

descubrimento dun mundo externo do que todos formamos parte responsable, promóvese a interacción 

na clase para desenvolver unha actitude de alerta cara ás normas e ós valores sociais, dentro dos 

principios psicopedagóxicos nos que se fundamenta o deseño curricular para a etapa da Educación 

Primaria. 

A finalidade do noso proxecto é, en primeiro lugar, conseguir que o alumnado adquira tódalas 

competencias marcadas pola LOMCE, centrándonos, como é lóxico, na competencia en comunicación 

lingüística, e facendo especial énfase nas competencias sociais e cívicas, aprender a aprender e sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor. Por outra banda, incorporar o conxunto de elementos transversais 

no proceso de aprendizaxe, recollidos tamén pola LOMCE. Como é de agardar, a comprensión lectora, 

a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual e as TIC traballaranse intensamente ó longo de 

todo o proceso. Así mesmo terán cabida na aprendizaxe da lingua estranxeira a promoción da igualdade 

de oportunidades, a non discriminación, a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da 

violencia de xénero, a prevención e resolución pacífica de conflitos en tódolos eidos, rexeitamento a 

calquera tipo de violencia, racismo e xenofobia, respecto ás vítimas do terrorismo, o desenvolvemento 

sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco no uso das 

TIC, a protección ante emerxencias e catástrofes, o desenvolvemento do espírito emprendedor, a 

actividade física e a dieta equilibrada, a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico. 

Este proxecto ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a globalización, que 

practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, 

repercutindo directamente nos alumnos á hora de aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, 

elementos que se converteron nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe, 

non só na etapa á que fai referencia este documento, senón ó longo de toda a vida. 

Neste proxecto, o profesorado deberá crear as condicións esenciais para que se produza a aprendizaxe, 

atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e expectativas de cada alumno e á busca do 

desenvolvemento do talento de cada un deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, axudando 

no desenvolvemento do mesmo; coordinará accións, impulsando actitudes positivas cara ó idioma e á 

cultura inglesa, captando e desenvolvendo o interese do alumno cara ó novo e á creatividade, 

participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros coma sinais de progreso. Pola súa parte, 

o alumnado debe participar de maneira activa no seu proceso de aprendizaxe, sendo, como define a 

LOMCE, o centro e a razón de ser da educación.  
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1.2. As Competencias Clave Integradas 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán competente, que 

saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma.  

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o alumnado, mediante 

os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe en situacións concretas, é dicir, poñer 

en práctica e demostrar os coñecementos, habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes 

feitos en diversos contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante o que sabe, 

debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e estar. De esta maneira vemos como 

unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos 

e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos recoñecendo que a 

institución escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que 

o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais 

que impliquen o respecto ós demais, responsabilidade e cooperación. 

O noso proxecto recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, estándares de 

aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, así como criterios e indicadores de 

competencias para a avaliación da adquisición das mesmas e o logro dos obxectivos da materia. 
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2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular do centro 

 

 2º Curso de Educación Primaria - Inglés  

 
Centro  CPI do Feal 

 
Rúa Río Seco s/n 

 
Localidade O Feal-Narón Provincia A Coruña Código Postal 15572 

 
 
 
Composición do departamento de linguas estranxeiras 
 

1. Montserrat Fernández Carballeira  

2. Mª Mercedes Ruíz Lamas  

3. Norberto Leivas Rodríguez  

 
 
Distribución do alumnado 
 

Curso Nº de alumnos/as 

2ºA 16 

2ºB 18 

 
 
PERFIL DO CENTRO 
 
Dentro do Concello, o centro sitúase nun ambiente semiurbano, moi próximo aos polígonos industriais 
das Lagoas e do Río do Pozo, que constitúen os grandes motores económicos do Concello. 
 

O Centro acolle arredor de seiscentos alumnos e alumnas procedentes das parroquias do Alto do 
Castiñeiro, O Couto, Piñeiros, Xuvia, S. Xiao de Narón, Sedes, Castro, O Val e S. Mateo. A procedencia 
deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e alumnas das parroquias de Sedes, O Val, Castro, S. Xiao 
e S. Mateo, que viven nun contorno rural, atópanse os alumnos/as do Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros 
e Xuvia cunha procedencia semiurbana ou claramente urbana (núcleos de Xubia, Piñeiros, Freixeiro e o 
Alto). Asemade, coexisten no Centro outras culturas minoritarias formadas principalmente pola etnia 
xitana e inmigrantes latinoamericanos. 
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3. DESEÑO CURRICULAR 

3.1. Currículo 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o alumno debe 

alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensinanza-aprendizaxe 

intencionalmente planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz 

de problemas complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes que 

contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos en función 

das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que participe o alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a 

organización do traballo dos docentes. 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de 

cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se quere valorar, o que o 

alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden 

directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o que o alumno debe saber, 

e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que 

ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas 

e comparables. 

3.2. Obxectivos 

 

O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as 

capacidades que lles permitan:  

a) 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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no estudo, así 

como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 

creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles permitan 

manexarse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se 

relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade 

de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 

e) Coñecer e empregar de maneira axeitada a lingua castelá, a lingua cooficial da Comunidade Autónoma 

se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura. 
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f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotiás. 

g) 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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a Xeografía, a 

Historia e a Cultura, con especial atención ós relacionados e vinculados a Galicia. 

i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe, 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas 

visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas e empregar 

a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de comportamento que 

favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas relacións 

cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, ós prexuízos de calquera tipo e ós estereotipos 

sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de 

tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, 

poñendo de relevancia ás mulleres e homes que realizaron contribucións importantes á cultura e á 

sociedade galegas. 

 

3.3. Competencias clave 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de 

decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase na potenciación da aprendizaxe por 

competencias como complemento á aprendizaxe dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a 

Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os 

procesos de ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense novos 

enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio dirixido a aquilo que o alumnado 

asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás competencias clave, que se consideran prioritarias 

de cara ó desenvolvemento do alumnado. 

Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, 

desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo orientado á acción e baseado na 

adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindibles, 

prácticos e integrados, saberes que serán demostrados polos alumnos (é algo máis ca unha formación 

funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada de integrar 

coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. De 

maneira moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, 

os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha situación 

determinada (de carácter real e distinta de aquela na que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos 

que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se esqueceron). 
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Hai un aspecto que debe destacarse: formar en competencias permite a aprendizaxe ó longo de toda a 

vida, facendo fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en calquera área de 

coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución escolar durante un número 

limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que 

unha formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este instrumento para obter a 

información que se precise en cada intre (obviamente, despois de analizarse a súa calidade). Se ademais 

temos en conta que moitas veces é imposible tratar en profundidade tódolos contidos do currículo, está 

claro que o alumno deberá formarse nesta competencia, a de aprender a aprender. 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno cando remata 

a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida persoal e laboral son as 

seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

Pero que entendemos por cada unha desas competencias de forma sucinta, e recollendo o máis 

significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas proporciona á formación persoal e 

intelectual do alumno o seguinte: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas prácticas 

sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes con distintas finalidades. Supón 

a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un 

obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal medio para a ampliación 

da aprendizaxe e desta competencia. 

O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en funcionamento 

unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de convivencia, o exercicio da 

cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a 

resolución de conflitos, o desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola 

aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: lingüístico, 

pragmático-discursivo, socio-cultural, estratéxico e persoal, que se concretan en diferentes dimensións na 

interacción comunicativa.  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas 

ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require 

coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e 

de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos 

cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo 

laboral. A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o coñecemento 

conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática 

determinada. 
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Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto ós datos e 

a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática son os referentes ós números, a 

álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo físico e á 

interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do pensamento científico e capacitan 

o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e 

problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos científicos relativos á 

física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, que se derivan de conceptos, procesos e 

situacións interconectadas; así como unhas destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 

tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo.  

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de criterios 

éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento científico e 

a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha 

actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a 

adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos coñecementos, 

habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital.  

Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento de 

diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o procesamento e uso para a comunicación, a 

creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas en distintos contextos. 

O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de 

resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de 

información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario adaptarse 

ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación ós propios fins e a 

capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a 

participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora 

no uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de continuar 

aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe permanente. 

Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión e toma 

de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os procesos de coñecemento se 

converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos axeitadamente. 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a 

confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 
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 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre 

a sociedade, para comprender a realidade social do mundo no que se vive e exercer a cidadanía 

democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 

 A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de 

coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o comportamento adecuado 

para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma construtiva 

en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos civís.  

Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público, para 

manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a 

igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os 

dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir conciencia 

dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a 

opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.  

A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendemento.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as 

oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas destrezas 

como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de decisións, resolución de 

problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma creadora e 

imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e esforzo, e o espírito 

emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal e consideralas parte do 

patrimonio cultural dos pobos.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a 

tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes 

artísticas e a identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes 

habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar das diferentes 

manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e 

respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 
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3.3.1. Competencias clave nesta materia 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, 

completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, 

de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 

emocións e a conduta. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento 

matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da 

competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, 

datos e argumentacións. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, 

principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a 

comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os 

avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades 

en xeral. Son parte destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos 

científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta 

cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as 

novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en 

dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en 

coñecemento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos directamente 

relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e cada nena identifiquen como 

aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. 

Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, 

a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son vehículo de 

comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos 

e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a 

aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a 

comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 
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 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que 

a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer 

de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar 

as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as 

propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos 

individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo 

tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á 

práctica. 

 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos 

lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con 

compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse 

como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da 

cultura. 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, 

ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares.  

  

3.3.2. Competencias clave a través da nosa programación 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Tódolos libros de Oxford University Press ofrecen unha grande variedade de actividades que promoven a 

comunicación real na aula, cun desenvolvemento sistemático das destrezas escritas e orais e moitas 

oportunidades para personalizar. 

No Amazing Rooftops os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, 

desenvolvendo esta competencia en tódalas unidades. 

 

 

 Competencia dixital: 

 

Esta competencia desenvólvese en tódalas unidades de Amazing Rooftops a través de: 

 O uso do iPack en tódalas leccións para a presentación e revisión do vocabulario, gramática, 

linguaxe cotiá, visualización das versións animadas das cancións, historias e filmes / vídeos, e 

participación nos xogos para consolidar os contidos. 

 O uso dos compoñentes dixitais de Amazing Rooftops: Digital Class Book, Digital Activity Book. 

 O contido da páxina web: www.oxfordplus.es 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

 

En cada unha das unidades realízanse actividades que fomentan o bo comportamento e respecto ós 

demais así como as boas maneiras de actuar en cada lugar.  

 

En tódalas unidades apréndese sobre un tema en valores relacionado co tema da unidade, Our Values, 

cos que os alumnos reflexionan a través das preguntas, toman conciencia sobre o bo comportamento e 

se fomenta a autoestima, a actitude positiva, a tolerancia e o respecto: 

 Unidade 1: ¿Axudas na casa coas tarefas do fogar? 

 Unidade 2: ¿Respectas as quendas? 

 Unidade 3: ¿Eres educado e axudas aos demais? 
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 Unidade 4: ¿Eres educado cos adultos? 

 Unidade 5: ¿Respectas as normas do campo? 

 Unidade 6: ¿Reciclas? 

 

As historias, por outra banda, fomentan habilidades sociais como a cooperación e o respecto cara ós 

demais, o traballo en equipo, a valoración das opinións dos demais, etc. 

As actividades por parellas, como a práctica de pequenos diálogos, favorecen as relacións sociais entre 

os alumnos, a cooperación e o traballo en equipo. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

 

Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia a través 

de leccións culturais relacionadas con aspectos da cultura británica: 

 Unidade 1: visualizan unha historia sobre unha visita á casa dun personaxe: At home. 

 Unidade 2: visualizan unha historia sobre xogos no patio do colexio: Play time! 

 Unidade 3: visualizan unha historia sobre un paseo polo campo: In the countryside. 

 Unidade 4: visualizan unha historia sobre unha visita ao museo do tren: The train museum. 

 Unidade 5: visualizan unha historia sobre unha visita a unha granxa: A farm visit. 

 Unidade 6: visualizan unha historia sobre unha feira: At the fair. 

 

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante escenificacións, cancións, 

debuxos, cut-outs e representacións e expresións de forma escrita tanto no libro do alumno coma no de 

actividades. 

 

 Aprender a aprender: 

 

Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia a través 

de actividades de repetición, actividades de predición, practicando xogos de memoria e lóxica, categorizar 

o vocabulario, e reflexionando sobre o seu propio progreso co Self Evaluation. Tamén desenvolven esta 

competencia escoitando as historias, xa que aprenden a linguaxe de forma natural. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos diferentes niveis de 

Amazing Rooftops, xa que o método axuda ós alumnos a ter confianza en si mesmos, a tomar a iniciativa 

para realizar diferentes actividades e a poñelas en práctica na vida real; valorando as historias xa que 

pensan nelas de forma analítica, reflexionando sobre o traballo que fixeron na unidade, analizando os 

seus progresos. 

 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 

 

Diferentes actividades traballadas ó longo do libro do alumno axudan ó desenvolvemento destas 

competencias, como por exemplo: 

 

- Xogan ás 3 en raia, pensando os círculos que teñen que elixir para unir 3 (Unidade 2, lección 8, 

AB). 

- Unen os puntos para completar un debuxo (Review 2, AB). 

 

3.4. Contidos 

Os contidos que conforman esta materia e este curso agrupáronse en: comprensión e produción 

(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua estranxeira e conciencia  
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cultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a 

linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e 

relacións, e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Iniciación, a través do xogo e da expresión corporal e musical, á formulación de hipóteses sobre 

o que se vai escoitar en función dos interlocutores que participan na interacción e do contexto, en 

situacións de comunicación moi sinxelas conectadas cos intereses do alumnado. 

 

- Captación da idea global e identificación dalgúns elementos específicos en textos orais, con 

axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 

- Identificación do tema de textos sinxelos, adaptados á idade e próximos á súa experiencia (contos, 

rimas, cancións…). 

 

- Asociación de palabras e expresións sinxelas con elementos paraverbais.  

 

- Asociación de palabras e frases sinxelas con elementos xestuais e visuais ou co apoio de 

ilustracións en soporte papel e dixital. 

 

- Seguimento verbal e non verbal de instrucións moi sinxelas. 

 

- Repetición, memorización e observación de modelos, para a adquisición de léxico e expresións 

moi básicas da lingua estranxeira. 

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación sinxelos: iniciación a algúns aspectos fonéticos, do ritmo, 

e ton da lingua estranxeira e uso para a comprensión oral.  

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces. 

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 

 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos non verbais. 

 

- Usar linguaxe non verbal que corresponda á situación comunicativa (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal). 

 

- Sinalar obxectos ou realizar accións que aclaren o significado. 

 

- Participar en representacións, memorizar e recitar poemas, cantar cancións, contar contos etc., 

empregando respostas verbais e non verbais (movemento, accións, debuxos, modelado ou 

mímica). 

- Reproducir textos orais coñecidos, repetir e reproducir de acordo con modelos orais. 

- Imitar situacións de comunicación breves a través de dramatizacións, de xogos, de rutinas etc. 
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- Participar con actitude de colaboración en xogos, dramatizacións… que precisen de sinxelas 

intervencións orais. 

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación, seguindo modelos. 

- Participar oralmente en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non verbais 

facilitadas por rutinas de comunicación. 

- Producir textos orais moi sinxelos e coñecidos previamente mediante a participación activa en 

rutinas, representacións, cancións, recitados, dramatizacións etc. 

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos: iniciación a algúns aspectos básicos da fonética, 

do ritmo, acentuación e ton da lingua estranxeira e uso para a comprensión oral.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Activación progresiva dos coñecementos previos en relación á tipoloxía e tema de textos próximos 

a súa idade. 

- Identificación, moi guiada, da idea global de textos sinxelos e do seu interese (contos, cancións, 

rimas…) co apoio das ilustracións correspondentes. 

- Identificación de palabras clave do texto, relacionadas cos e coas personaxes e o contexto co 

apoio de ilustracións. 

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira. 

- Achegamento a algúns aspectos culturais semellantes á realidades do alumnado a través de 

producións multimedia e de manifestacións artísticas da cultura dos países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

B3.3. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais: 

- Identificación e uso de léxico e de estruturas elementais propias da lingua estranxeira, 

previamente empregadas. 

- Asociación global de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos escritos que 

representan expresións orais coñecidas. 

  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, diálogo teatral… próximos á súa 

idade.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do alumnado e material dixital 

adaptado á súa idade. 

- Seleccionar e empregar progresivamente o léxico adecuado ao tema. 

- Iniciarse no uso dalgún recurso cohesivo para non repetir palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais sinxelas e de lectura. 
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- Iniciarse no emprego de materiais dixitais próximos a súa idade para reproducir mensaxes escritos 

sinxelos. 

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais:  

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Asociación global de grafía, pronunciación e significado a partir de modelos escritos que 

representan expresións orais coñecidas.  

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Interese e curiosidade por aprender unha lingua estranxeira. 

- Recoñecemento e uso das fórmulas básicas da relación social e cortesía. 

- Achegamento a algúns aspectos culturais semellantes á realidades do alumnado a través de 

producións multimedia e de manifestacións artísticas da cultura dos países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

- Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia comunicativa integrada.  

B5.2. Funcións comunicativas:  

- Establecemento relacións sociais: saudar, agradecer, despedirse, dirixirse aos demais. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais dun mesmo/a e dos e das 

demais (nome, apelido, idade, gustos). 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os animais máis próximos a súa contorna, 

bebida... Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os días da semana, os meses e o 

tempo atmosférico etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre a localización de obxectos etc. 

- Identificación e seguimento de instrucións. 

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Expresión do que lle gusta e non lle gusta. 

- Identificación dos materiais que compoñen os obxectos. 

- Identificación das partes do corpo e da cara. 

- Identificación dos membros da familia próximos. 

- Identificación dos elementos máis próximos á súa contorna. 

- Expresión de habilidade e capacidade para realizar unha acción en negativa e afirmativa. 

- Realización de preguntas e respostas en relación ao permiso e axuda. 

- Formulación de preguntas e respostas sobre o estado de ánimo. 

- Formulación de preguntas e respostas en relación á cantidade.  

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, cor favorita e estado (What’s 

your name?, My name is, How old are you?, I’m, What’s your favourite colour?, My favourite colour 

is/It´s, I´m (hungry)). 

- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses e o tempo atmosférico (What day is it  
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- today?, It´s, What´s the weather like today?, It´s, What month are you in?, I´m in). 

- Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese (Where´s is it?, It´s in/on/under/next to). 

- Identificación e seguimento de instrucións (Touch your (legs)…). 

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) e formulación da 

pregunta correspondente e resposta afirmativa e negativa (Have you got?, Yes, I have/No, I 

haven´t, Has he/she got?, Yes, he/she has, No, he/she hasn´t). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t like (chips)). 

- Expresión de cantidade: contar desde 21 a 50. 

- Expresión das cores, das partes do corpo e cara, de elementos próximos (What´s this?, It´s…), 

membros da familia (Who´s this ?, This is my (brother), alimentos (What´s this?, This is). 

- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing). 

- Expresión de habilidade en afirmativa e negativa (I can, I can´t). 

- Preguntas e respostas sobre permiso e axuda (Can I…?). 

- Preguntas e respostas sobre o estado de ánimo (Are you (hungry? Yes, I am/No I´m not). 

- Expresión da cantidade de obxectos ou persoas (How many… are there?) 

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a cores, números ata o 50, materiais 

escolares, formas xeométricas básicas, membros da familia, comidas e bebidas máis cotiás, xoguetes, 

estado e sentimentos, tempo atmosférico, días da semana, meses, accións, materiais, animais 

domésticos (de compañía e de granxa), partes do corpo e da cara, e partes da casa. 

3.5. Metodoloxía 

3.5.1. Metodoloxía Didáctica 

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; 

centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó alumnado pero cunha vertente de fantasía para 

lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir 

conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ó que aprende 

(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo 

sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, 

das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ó longo da súa 

vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser capaces 

de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por 

competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan 

capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. 

Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen ó 

desenvolvemento das competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e 

facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e historias, as 

características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 
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Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está deseñado 

para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan participar e atopen 

actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia 

conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio para 

aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non 

responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na 

consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación e  o interese 

pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, 

para os máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. Estas 

actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher's Guide e poden ser de grande 

utilidade para a tarefa diaria do profesor. 

 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan exercer 

a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona unha ampla gama 

de actividades e recursos didácticos de diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro 

do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención do 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, 

debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os 

nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o 

alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas 

e admitir o erro. 

 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro 

acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio progresivo do 

novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a 

anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural 

de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Considérase erro o fallo 

sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as 

interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non 

desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional debido 

a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un falante nativo. 

Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non son relevantes do proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante 

para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto existe un Caderno de Avaliación con follas 

de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes 

ó progreso de cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás súas 

necesidades específicas. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. O 

noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades interrelacionadas coas outras áreas 

curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo 

que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento 

reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da 

Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada 

materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nas 

diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que 

debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en 

situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden 

alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas 

materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as puidese  
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adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 

aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, 

garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi 

diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). 

 

3.5.2. Metodoloxía do noso proxecto. 

A metodoloxía do noso proxecto desenvólvese como indicamos a continuación: 

Amazing Rooftops é unha serie de seis niveis que proporciona a combinación perfecta entre o contido 

dixital e o material impreso para conseguir o máximo rendemento da clase e un total compromiso do 

alumno. 

Amazing Rooftops desenvólvese no contexto dunha cidade ficticia, Rooftops, inspirada na cidade de 

Oxford, onde viven tódolos personaxes.  

Nos niveis 1 e 2 compartiremos a vida dos nenos que viven nun bairro residencial, van ó colexio de 

primaria Rooftops, visitan lugares dos arredores, como o parque, e participan en acontecementos sociais 

como o entroido ou un pícnic da comunidade.  

Nos niveis 3 e 4, as historias desenvólvense nun distrito máis comercial e compartiremos a vida dos nenos 

cuxas familias están relacionadas cos comercios da zona, como a oficina de correos, un local de comida 

para levar ou o zoo de Rooftops. 

Nos niveis 5 e 6, os residentes de Rooftops estarán acompañados por nenos doutros países dun programa 

de intercambio, a través dos que poderemos comparar a vida desta cidade británica por excelencia e 

outras zonas de Reino Unido con outros lugares do mundo. 

O contido das leccións de Oxford Rooftops está organizado de tal forma que cada un dos tres 

compoñentes principais, iPack, Class Book e Activity Book, achegan valor na súa particular forma. As tres 

fontes utilízanse sistematicamente no momento en que poden achegar máis beneficios.  

 

iPack 

 

Cada lección de Amazing Rooftops 1 & 2 comeza cunha representación realizada a través dunha lousa 

interactiva (ou o portátil ou o proxector). Comezar a lección desta maneira significa que a atención de toda 

a clase se centra nun lugar ao mesmo tempo, o que permite que o contido da lección se introduza 

claramente e que a comprensión dos alumnos do concepto e a linguaxe se verifique a fundo. 

 

Os materiais de presentación do iPack son atractivos e variados. Inclúen animacións de vocabulario, 

animacións de cancións, películas culturais, animacións de historias e estímulos visuais para que os 

alumnos aprendan o tema da lección. 

 

Algunhas leccións teñen unha segunda actividade no iPack inmediatamente despois da presentación 

inicial. Estas son leccións onde a práctica controlada de toda a clase é apropiada despois da primeira 

presentación, e a actividade é en forma de xogo. Estes xogos a miúdo son receptivos e teñen como 

obxecto proporcionar unha maior exposición auditiva ao linguaxe clave e permitir unha verificación da 

comprensión no momento. 

 

O iPack é extremadamente fácil de navegar, xa que o material se divide claramente en unidades e 

leccións. Tamén se pode acceder aos materiais por tipo (por exemplo, cancións, historias, xogos, tarxetas 

de vocabulario, etc.) mediante a pestana “Recursos”. 

 

As versións dixitais de Amazing Rooftops: Class Book e Activity Book tamén están dispoñibles no iPack 

e se poden usar para axudar na xestión da aula, é dicir, para axudar aos alumnos navegar polos seus  
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propios libros de clase e actividades impresas, así como para o acceso rápido e fácil a un audio ou para 

verificar respostas. 

 

Class Book 

 

Despois da etapa de presentación da lección co iPack, os alumnos abren o Class Book impreso. As 

actividades do Class Book manteñen o mesmo tema e contexto que o material do iPack. As leccións que 

presentan unha nova linguaxe se organizan coidadosamente para que os alumnos progresen sen 

problemas desde a práctica de escoita receptiva proporcionada polo iPack, ás actividades de escoita 

sinxelas que demostran un recoñecemento activo do idioma e, finalmente, a práctica oral do idioma. 

O Class Book impreso é ideal para activar a linguaxe á que foron expostos os alumnos, xa que lles permite 

investir persoalmente no material que impulsará a súa produción oral. Por exemplo, resolverán os 

crebacabezas e completarán as actividades co lapis antes de xogar un xogo de produción oral simple, ou 

farán un mini-libro antes de describir as imaxes aos seus profesores ou familias. Desta maneira, o seu 

entusiasmo por falar inglés aumenta. 

 

Activity Book 

Despois da práctica adicional de escoitar e falar provista polas actividades do Class Book, os alumnos 

abren o Activity Book. 

As actividades do Activity Book foron deseñadas para reunir todo o que os alumnos aprenderon na lección 

de antemán, consolidando e reforzando o contido e a linguaxe. 

Nas leccións que teñen como obxectivo practicar o vocabulario e a gramática principais, o libro de 

actividades serve como medio para proporcionar unha práctica independente de lectura que logo progresa 

gradualmente á produción escrita. 

Nas leccións que se centran noutros tipos de contido, por exemplo a cultura, a historia da unidade e o 

contido de alfabetización, o libro de actividades é un medio eficaz para verificar o concepto e comprender 

e consolidar o que os alumnos aprenderon nas etapas previas da lección. O libro de actividades tamén 

ofrece aos alumnos a oportunidade de facer contribucións creativas, personalizando o contido que 

aprenderon. 

O libro de actividades, entón, proporciona o resumo ideal e o último paso para as leccións. 

 

Vocabulario e gramática 

 

Amazing Rooftops ofrece contidos lingüísticos equilibrados e de alta frecuencia de uso, o cal resulta moi 

apropiado para os alumnos que aprenden inglés a este nivel. Por outra banda, dado que cada vez hai 

máis probas externas de avaliación no ensino de idiomas, á hora de deseñar tales contidos, tivéronse en 

conta os exames GESE Trinity e Cambridge English: Young Learners. 

 

En Amazing Rooftops 2 preséntanse oito novos elementos léxicos na primeira lección de cada unidade e 

outros catro ou cinco na sexta. Todo o vocabulario básico novo está organizado por campos semánticos 

relacionados co tema de cada unidade. Preséntanse dunha forma moi orixinal e divertida, grazas aos 

elementos de animación e á historia. Os personaxes do curso interveñen en ambos elementos, que forman 

parte do iPack. A continuación, o vocabulario se repasa e se practica mediante xogos dixitais, actividades 

de listening (incluíndo unha canción animada) e tarefas comunicativas moi motivadoras. Inclúense 

flashcards e word cards, de formato tanto dixital (no iPack) como impreso (no Teacher’s Resource Pack), 

que se poden utilizar para o repaso, a práctica adicional e o reforzo. Ademais do vocabulario básico novo 

de cada unidade, inclúense outras catro palabras que facilitan a comprensión e práctica das leccións 

culturais. 

 

En cada unidade de Amazing Rooftops 2 se presentan e practican dúas estruturas básicas. A primeira 

introdúcese mediante a canción animada que figura no iPack ao comezo da lección 2. O Class Book e o 

Activity Book ofrecen unha práctica exhaustiva de comprensión e expresión tanto oral coma escrita de 

dita estrutura, que se reutiliza en contextos diversos da lección cultural 3 e a historia da lección 5. Ademais 

de repasar a primeira estrutura, a historia da lección 5 introduce unha segunda. Esta refórzase e practica  
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mediante o xogo dixital do iPack e as actividades de listening e comunicación do Class Book, ás que 

segue unha práctica graduada e escritura no Activity Book. 

 

Destrezas 

 

O enfoque de Amazing Rooftops 2 permite levar a cabo un desenvolvemento totalmente integrado da 

linguaxe e as destrezas. O traballo do iPack, o Class Book e o Activity Book combínase para desenvolver 

as destrezas de forma conxunta. Grazas a unha variedade de tarefas entretidas que aplican unha 

metodoloxía moi sistemática, os alumnos progresan da comprensión oral á expresión oral, da expresión 

oral á comprensión escrita, e da comprensión escrita á expresión escrita. 

 

Listening 

 

Unha das maiores vantaxes do iPack é que proporciona material audiovisual de grande calidade. Ofrece, 

de forma simultánea, modelos claros para escoitar o inglés falado, xunto a apoios visuais sólidos. Así, os 

alumnos empezan moi pronto a desenvolver a seguridade en si mesmos, xa que, escoitan as palabras e 

expresións por primeira vez, as entenden sen ambigüidades. 

 

El iPack proporciona aos alumnos numerosas posibilidades para o recoñecemento oral do vocabulario 

básico antes de pedirlles que o reproduzan. Isto é indispensable no ensino e aprendizaxe da lingua 

inglesa. Nos variados formatos de presentación do iPack, os alumnos primeiro escoitan os contidos, e 

pouco despois demostran que os asimilaron mediante os xogos. 

 

O Class Book tómalle o relevo ó iPack, con actividades de listening acompañadas do audio, antes de 

pasar a unha demostración de comprensión oral máis activa. Ó escoitar as cancións e as historias, 

ademais dos textos de contido cultural e outros textos, os alumnos interiorizan a linguaxe e escoitan a 

pronuncia de falantes nativos. Así mesmo, as actividades listen and do (“escoitar e facer”) preparan aos 

alumnos para realizar tarefas prácticas de uso común en inglés. 

 

Speaking 

 

En Amazing Rooftops 2, a práctica da expresión oral desenvólvese de forma rigorosa e eficaz, pasando 

de producir palabras a frases. 

 

A corrección oral trabállase mediante actividades nas que se anima aos alumnos a repetir a partir dos 

modelos que ofrecen o iPack e os audios, así como as cancións, preguntas de comprensión oral, diálogos 

con linguaxe cotiá e os xogos de práctica controlada. Estes últimos proporcionan aos alumnos moitas 

oportunidades para repetir o vocabulario e as estruturas básicas dentro dun marco ben definido. 

 

Reading 

 

Amazing Rooftops 2 aplica un enfoque moi sistemático á lectura da nova linguaxe clave. A forma escrita 

introdúcese unicamente cando os alumnos estiveron amplamente expostos aos contidos básicos de forma 

oral, e os practicaron suficientemente de forma oral. 

 

Empézase sempre por familiarizar aos alumnos coa forma escrita das palabras que coñecen. Por 

exemplo, no Class Book escríbese o vocabulario correspondente ós adhesivos, pero a comprensión 

escrita non é esencial para completar a actividade. 

 

De igual modo, os exercicios iniciais do Activity Book inclúen algunhas palabras, sen que a comprensión 

escrita sexa fundamental para realizar a tarefa. A maior parte da práctica de comprensión escrita de 

Amazing Rooftops ten lugar mediante o Activity Book. As entretidas e variadas actividades deste 

introducen a lectura e nivel de palabra, para logo progresar ata o nivel de frase. 
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O Teacher’s Resource Pack contén word cards impresas para utilizar coas flashcards e así seguir 

practicando a lectura. 

 

Para o material do iPack, danse as opcións “con texto” e “sen texto”, así o profesor pode escoler a versión 

máis adecuada dependendo do momento no que o vaia utilizar, e do progreso que estean realizando os 

seus alumnos. 

 

Writing 

 

Igual que sucede coa lectura, case toda a práctica de escritura de Amazing Rooftops 2 lévase a cabo no 

Activity Book. Os alumnos non empezan escribir os contidos básicos (primeiro palabras e logo frases) ata 

que practicaron a súa lectura. A medida que a unidade avanza, diminúe a axuda e o apoio á escrita, por 

exemplo, os alumnos pasan de trazar ou copiar as palabras a realizar actividades nas que completan un 

texto, adquirindo así confianza e autonomía no que á súa escrita se refire. 

 

Ademais, ao final do Class Book se inclúe un dicionario de imaxes que ofrece unha práctica de lectura e 

escrita coidadosamente graduada, e ten presente o progreso dos alumnos trimestre a trimestre. 

 

Cancións e rimas 

 

Os sitios web de vídeos musicais teñen cada vez máis éxito, e é fácil ver películas na Internet fóra da 

aula; por iso, a relación dos alumnos coa música é cada vez máis audiovisual. O iPack de Amazing 

Rooftops é o instrumento perfecto para gozar das cancións do curso. Estas cobren xéneros musicais 

variados, e foron deseñadas para responder aos gustos dos nenos en función do que escoitan no mundo 

real. 

 

Cada unidade de Amazing Rooftops 2 inclúe dúas cancións. A primeira vai acompañada dunha animación 

na que participan os personaxes do curso. Mediante ela, se presenta a primeira estrutura da unidade nun 

determinado contexto. Máis adiante se ofrece unha canción de repaso na que se reciclan os dous grupos 

léxicos e as dúas estruturas estudadas na unidade. 

 

Os chants ofrecen un apoio inestimable para a didáctica do vocabulario e a gramática, xa que inclúen 

abundante repetición, e o seu uso do ritmo resulta de grande axuda para a memorización. Amazing 

Rooftops 1 presenta un chant de vocabulario que cubre o primeiro grupo léxico da unidade. Ademais, 

mentres colocan os adhesivos no Class Book, os alumnos poden escoitar unha divertida rima creada 

especialmente para ese momento. 

 

Contidos culturais e linguaxe de uso común 

 

Posto que o tema da comunidade ocupa un lugar central na serie Amazing Rooftops, a cultura se sitúa no 

primeiro plano deste curso de inglés. Desde o comezo de cada unidade, os alumnos se ven inmersos na 

cultura británica, xa que son invitados a participar na vida dos personaxes, as súas familias, veciños e 

amigos. Os elementos dotados de animación (léxico, cancións e historias) conseguen que as convencións 

do día a día na Gran Bretaña cobren vida. 

 

O contido cultural trasládase do mundo de ficción ao mundo real. No vídeo cultural da lección 3, os 

alumnos son testemuña de como viven as nenas e os nenos británicos nunha cidade real. Desa maneira, 

toman conciencia de que pertencen a unha comunidade global, e fíxanse na xente que teñen arredor. 

Ademais, comprenden mellor a cultura que subxace á lingua que están aprendendo. Por outra banda, se 

lles dá a oportunidade de entender e reflexionar sobre os parecidos e as diferenzas entre a súa propia 

cultura e outras culturas, desenvolvendo así as competencias básicas (en especial, as competencias 

sociais e cívicas, e a conciencia e expresións culturais). 
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O que os alumnos aprenden mediante os vídeos, consolídase despois no Class Book e Activity Book, e 

tamén mediante a elaboración dun mini-libro cultural que lles dá a posibilidade de mostrar ás súas familias 

o que aprenderon na clase. 

 

A lección 4 axuda aos nenos a dar un paso máis para integrarse na cultura que están estudando, xa que 

lles ofrece ferramentas útiles tales como as expresións de uso común. O vídeo cultural mostra 

intercambios sinxelos de alta frecuencia en forma de extractos que os nenos poden escoitar e repetir con 

facilidade. 

 

As leccións dedicadas a celebracións deben utilizarse na época adecuada do ano (Halloween, Nadal e 

Pascua), e permiten afondar na aprendizaxe de contidos interculturais. Inclúen cancións divertidas e 

xogos dixitais que poden atoparse no iPack, ademais de actividades de consolidación e práctica na versión 

impresa do Class Book e do Activity Book. A conxunción de todos estes elementos contribuirá a crear un 

ambiente festivo e intercultural na aula. Queda, pois, patente o gran valor que Amazing Rooftops concede 

á educación intercultural como parte da aprendizaxe da lingua. 

 

Valores e contidos cívicos 

 

Seguindo con tema da comunidade, a adquisición de valores cívicos constitúe un piar da serie Amazing 

Rooftops. No nivel 1, a lección 4 presenta o valor no que se vai centrar a unidade. 

 

En Amazing Rooftops 2, o enfoque dos valores se presenta na lección 4 de cada unidade. Integra aspectos 

socioculturais da aprendizaxe e potencia a autoestima, así como as actividades positivas, a tolerancia e 

o respecto polo demais. 

 

No Activity Book se realiza unha actividade que ten tamén por obxecto espertar a conciencia dos nenos 

cara unha actitude cívica adecuada. Nela se lles pide que identifiquen actitudes positivas, e outras menos 

desexables, nunha tira cómica que representa distintas situacións sociais, para despois debatelas. 

 

Anímase aos profesores que utilizan Amazing Rooftops a observar aos seus alumnos e premiar 

comportamentos cívicos axeitados. 

 

Historias 

 

As historias enriquecen o contido do texto, xa que retoman a narración onde quedou nas versións de 

animación do léxico da lección 1 e na canción da lección 2. Nelas, os alumnos comparten as aventuras 

dos personaxes na cidade de Rooftops e arredores. As historias tamén cumpren unha función importante 

no aspecto lingüístico, xa que, ademais de repasar o primeiro grupo léxico e a primeira estrutura da 

unidade, introducen o segundo bloque de vocabulario e a segunda estrutura no seu contexto. 

 

Os alumnos ven cada historia por primeira vez no iPack. Introdúcese mediante un xogo entretido, en forma 

de crebacabezas que, unha vez completado, revela unha das escenas e o título. Este xogo se pode utilizar 

para facer predicións sobre a historia antes de vela, de tal maneira que os nenos acheguen as súas ideas 

e expectativas, o cal supón un elemento clave para o desenvolvemento da lectoescritura. Tralo xogo, os 

alumnos gozan da versión animada no iPack, que lles permite introducirse no mundo inglés de Amazing 

Rooftops. 

 

Despois da presentación co iPack, anímase os alumnos abrir o Class Book para ver outra vez a historia, 

esta vez con maior detalle, nas viñetas a toda cor do libro, mentres escoitan o seu audio. As viñetas do 

Class Book utilízanse para facer un repaso divertido do vocabulario pedindo aos alumnos que atopen os 

obxecto que están ocultos na historia. A continuación, os alumnos poden avaliar a historia na actividade. 

Story club, o que contribúe a que se fana máis autónomos na súa aprendizaxe. O último paso da lección  
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dáse no Activity Book, mediante unha actividade de consolidación e personalización do tema da historia 

na que os nenos poden contribuír de forma creativa ao mundo no que esta transcorre. 

 

O Teacher’s Resource Pack inclúe story cards das historias que figuran en tódalas unidades. Estas poden 

utilizarse para contar a historia dunha forma diferente nas leccións seguintes; e tamén cando, polo motivo 

que sexa, non dispoñas do equipo técnico que se utiliza habitualmente na clase. Ao dorso das story cards 

atoparás o texto da historia, así como preguntas de comprensión que facilitarán unha narración fluída e 

efectiva. 

 

Repaso  

 

Amazing Rooftops concede unha gran importancia á reciclaxe e o repaso dos contidos ao longo do curso. 

En Amazing Rooftops 2, cada unidade proporciona oportunidades de repaso en contexto diversos. Na 

lección 2, o vocabulario que se presentou e practicou na lección 1 se repasa xunto coa nova estrutura no 

contexto dunha canción animada e varias actividades que lle seguen. Eses mesmos contidos repásanse 

despois na lección 3 e unha vez máis na historia da lección 5. Esta lección tamén introduce un novo 

bloque léxico e unha estrutura nova que se repasarán e practicarán na lección 6. A lección 7 recolle 

estruturas que os alumnos coñecen, e as reutiliza nun contexto de ficción literario. A lección 8 proporciona 

unha revisión da linguaxe coa práctica de habilidades de escoita e fala, e a lección 9 proporciona unha 

revisión xeral da linguaxe. Desta maneira, as catro habilidades se desenvolven xunto coa linguaxe clave 

nas dúas leccións. 

 

Ademais, hai unha sección de revisión de Rooftops no libro de actividades cada dúas unidades. Isto 

proporciona unha forma visual e divertida de reciclar o vocabulario das dúas unidades anteriores, seguido 

duna práctica da linguaxe adicional centrada nas estruturas das unidades. 

 

Unha oportunidade adicional para que os alumnos revisen as diferentes estruturas despois de cada dúas 

unidades se presenta mediante un xogo de mesa no Class Book. Esta é unha forma atractiva para que 

os alumnos practiquen o idioma nun contexto divertido e produtivo mentres colaboran cos seus amigos. 

 

Como outra revisión opcional, as notas do profesor e o banco de ideas proporcionan actividades para 

comezar a lección que implica a recapitulación da linguaxe de leccións anteriores. As fichas de traballo 

de reforzo, así como as fichas de traballo de extensión tamén están dispoñibles en Oxford Premium. 

 

Amazing Literacy 

 

As boas habilidades de alfabetización non soamente son ler e escribir, tamén inclúen a capacidade de 

entender, interpretar, identificar e comunicarse utilizando texto en contextos particulares. Amazing 

Rooftops ten un plan de estudos que cubre as catro habilidades; pero os novos elementos de 

alfabetización reúnen moitas destas habilidades e alentan aos alumnos a participar máis profundamente 

nos textos de ficción e non ficción, mediante estratexias de lectura intensivas e máis extensas. 

 

Lectura intensiva 

 

Cando os alumnos len intensamente, están lendo para entender as cousas especificamente. É pos iso 

que con frecuencia mantemos os textos curso e usamos o vocabulario e estruturas de linguaxe de nivel 

axeitado. Na lección 5 de Amazing Rooftops 2, os alumnos lerán e escoitarán unha historia baseada nos 

personaxes do curso. Estas historias e actividades axudarán aos nenos a: 

 Identificar e recoñecer características particulares e elementos da linguaxe 

 Comezar a aplicar esas características e elementos da linguaxe na súa propia produción falada e 

escrita. 
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No libro de clase, os alumnos traballarán cunha historia que utiliza o vocabulario da unidade e as 

estruturas gramaticais. A linguaxe preséntase nun contexto atractivo e permite que os alumnos se centren 

no significado da historia, ao mesmo tempo que son conscientes da linguaxe utilizada para transmitir o 

significado. No libro de actividades, se espera que os alumnos traballen coa linguaxe da historia con máis 

detalle antes de realizar unha actividade de personalización que lles axude a recordar o que leron. As 

story cards pódense usar para fomentar a aprendizaxe intelixente e para centrar os alumnos nas diferentes 

partes da linguaxe da historia. En Oxford Premium tamén hai dispoñibles story worksheets que brindan 

un maior enfoque nas historias. 

 

Lectura extensa 

 

Cando os nenos len moito, están lendo rapidamente co obxectivo de gozar do texto e obter unha 

comprensión xeral. Non se están centrando en características particulares da linguaxe. É importante 

fomentar a lectura por pracer, xa que desta maneira, os alumnos se atopan coa linguaxe nun contexto 

natural e desenvolven habilidades de fluidez (en oposición ao enfoque de precisión da lectura intensiva). 

 

Amazing Rooftops inclúe readers con tódolos libros de clase en tódolos niveis (para os niveis 1 e 2 son 

libros de lectura impresos e para os niveis 3 a 6, son electrónicos). Estes forman parte do Amazing 

Rooftops Book Club. Recoméndase aos alumnos ler textos máis longos e centrarse en aspectos coma os 

personaxes, o desenvolvemento da trama e o lugar. As leccións do libro de clase e do libro de actividades 

teñen actividades que se centran en comprender o texto, examinar criticamente partes do mesmo e 

producir respostas creativas sobre o contido. As lección organízanse coidadosamente para que os 

alumnos poidan ler parte do reader na clase (mediante actividades de lectura en grupo, lectura individual, 

que o mestre lea) ou na casa para preparar a lección ao día seguinte. As etapas da lección inclúen: 

 Actividades que se centran no significado xeral do texto que os alumnos leron 

 Actividades que se centran con máis detalle en elementos específicos da linguaxe que son 

importantes para unha comprensión máis detallada. 

 Actividades eu fomenten unha resposta creativa sobre o texto. No libro de clase isto se logra 

facendo que os nenos representen parte da historia usando divertidas marionetas de dedos. No 

libro de actividades sempre hai unha actividade “Book Club Extra” que axuda aos nenos a 

expresar unha resposta persoal e creativa sobre o que leron. 

 

As worksheets do Book Club en Oxford Premium brindan aos alumnos máis oportunidades para 

interactuar co contido, os personaxes e a trama do reader. Isto pódese facer na clase ou na casa. O  Book 

Club Poster será unha referencia útil na aula, xa que proporciona vocabulario básico para partes de libros 

e vocabulario clave do libro. 

Tamén hai un Big Read Poster que presenta o contido do libro coma unha descrición do xogo para que 

os alumnos teñan unha referencia ao contido completo do lector e poidan gozar representando a historia 

en pequenos grupos. 

Amazing Rooftops ten unha liña de alfabetización extremadamente forte ao longo do curso, que inclúe 

historias atractivas en cada unidade, actividades interesantes de escritura e agora un enfoque intensivo 

de lectura non extensiva que, en conxunto, proporcionará aos alumnos habilidades de decodificación, 

comprensión e comprensión xeral e, con sorte, unha larga vida apaixonada pola lectura. 

 

Amazing projects 

 

Amazing Rooftops ten tres proxectos en cada nivel. Nos niveis 1 e 2, os proxectos reciclan o vocabulario 

e as estruturas das unidades anteriores, pero tamén introducen a linguaxe de “proceso” importante que 

requiren os alumnos para levar a cabo as actividades. Os proxectos no nivel 1 cobren unha variedade de 

temas e resultados. Foron deseñados para permitir unha gran flexibilidade no currículo e na aula. Isto 

significa que se pode elixir facelas en dúas ou tres leccións ou tomar máis tempo nas etapas de  
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preparación e produción. O traballo pódese facer individualmente, en colaboración, na clase e na casa. A 

metodoloxía que sustenta os proxectos é Project Based Learning (PBL). 

 

Que é a aprendizaxe baseada en proxectos? 

 

PBL baséase nos seguintes principios fundamentais: 

 

 Hai un tema central que impulsa o proxecto cara un obxectivo final. 

 Os alumnos teñen acceso a un medio de investigación para que poidan recompilar, analizar e 

aplicar información. 

 Existen numerosas oportunidades para a interacción cun enfoque na colaboración e a 

comunicación. 

 Hai un produto final (por exemplo un póster ou modelo) que é o resultado da colaboración e a 

comunicación. 

 PBL fomenta o desenvolvemento do pensamento crítico e creativo, así como as habilidades para 

a vida de produtividade, liderado e iniciativa. As vantaxes do PBL para os estudantes consisten 

en que son unha forma atractiva de aprender, a linguaxe está fortemente contextualizada, se lles 

anima a tomar decisións e desenvolver habilidades de autonomía, se lles pide que sexan creativos 

e aprendan cousas interesantes sobre a vida real que se poidan aplicar a outras materias. 

 

Habilidades de presentación e colaboración 

 

Amazing Rooftops engade un elemento adicional ao PBL ao incluír un enfoque nas habilidades de 

presentación e colaboración. Unha vez que os alumno completaran o seu proxecto (individualmente ou 

en grupo), poden presentar o proxecto á clase, utilizando a lingua de chegada do proxecto e seguindo o 

modelo presentado no vídeo. Tamén é unha boa idea animalos a responder ás preguntas dos outros 

nenos da clase. Desenvolver boas habilidades de presentación é importante xa que xera confianza, a 

capacidade de prepararse adecuadamente e a capacidade de reaccionar rápida e eficazmente. Estas son 

as habilidades que non soamente mostran a aprendizaxe de idiomas, tamén forman parte integral do 

desenvolvemento educativo necesario para cada neno. 

No canto de facer unha presentación, os alumnos poden ter creado un proxecto co que xogan ou fan algo 

en grupo. 

Se prepararon un xogo, por exemplo, é unha boa idea que os alumnos son soamente xoguen ós seus 

propios xogos, tamén os poden intercambiar con outros grupos para que a súa relación cos proxectos 

adquira unha maior profundidade. 

 

Como funcionan os proxecto 

 

Tódolos proxectos requiren unha combinación do seguinte na clase: 

 Libro de clase 

 Vídeo de presentación do proxecto modelo no iPack 

 Materiais para realizar o proxecto 

 

Hai un proceso paso a paso establecido nas notas da lección nesta guía didáctica, pero tamén está 

deseñado para ser utilizado da maneira máis flexible. 

 

Hai etapas moi claras para cada proxecto nos niveis 1 e 2: 

 Etapa 1: Think: a primeira etapa consiste en brindar aos alumnos as ferramentas e a información 

que necesitan para completar o proxecto. No libro de clase, se lles dirixe a ver un vídeo de nenos 

que levan a cabo o seu proxecto. No libro de clase terán a oportunidade de verificar a súa 

comprensión da linguaxe necesaria desde esta etapa. 

 Etapa 2: Plan and prepare: seguindo as indicacións visuais claras no Class Book, os alumnos 

traballarán xuntos para planificar e preparar o seu propio proxecto. Isto organízase  
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 coidadosamente para que os alumnos permanezan na tarefa en todo momento. Neste punto, os 

alumnos poden usar algo de L1. Isto é comprensible xa que se centrarán en negociar, analizar o 

contido e organizar o traballo. Isto é parte dun nivel máis alto de habilidades de pensamento e 

debe fomentarse, sempre que o output sexa en inglés, preferiblemente utilizando o idioma destino 

modelado no vídeo. 

 Etapa 3: Play or Share: unha vez que os alumnos remataran o proxecto, o usarán nun contexto 

práctico (se é un xogo, xogalo xuntos, por exemplo) ou o presentarán a outros compañeiros da 

clase. Esta é unha etapa importante xa que proporciona unha razón para o proceso de completar 

o proxecto e animará aos alumnos a mostrarse contentos do seu traballo, tanto do proceso coma 

do produto. 

3.5.3. Materiais e recursos didácticos 

 
Disponse dos seguintes recursos materiais e dixitais: 

O libro de texto utilizado é Amazing Rooftops de Oxford University Press. O alumno dispón do Class Book 

cunha unidade introdutoria na que se presentan os personaxes do curso e o contexto, seis unidades con 

nove leccións cada unha, seis leccións de lectura do reader e tres páxinas de material sobre festividades. 

Tamén dispón do Activity book, con práctica adicional para cada lección do Class Book así como as 

páxinas do dicionario de imaxes e actividades extra para axudar aos alumnos que necesitan reforzo ou 

un reto maior. Xunto co Class Book, se proporciona un Amazing Rooftops reader, para que os alumnos 

sigan as emocionantes aventuras dos personaxes. 

O profesor dispón do iPack, con presentacións e material práctico para ser utilizado coa lousa dixital 

interactiva ou o portátil e o proxecto. Inclúe animacións, presentacións das cancións, vídeos, actividades 

e xogos. Dispón tamén da Guía didáctica (Teacher's Guide), cunha sección introdutoria na que se explica 

a metodoloxía do curso, notas didácticas amplas, transcricións das audicións, as respostas ás actividades 

dos alumnos e xogos para reforzar a linguaxe. O Teacher’s Resource Pack contén 103 flashcards para 

presentar o vocabulario clave de cada unidade, 103 word cards, 4 pósters e 60 story cards. 

O profesor pode acceder aos audios, ou ben do iPack ou ben descargando os arquivos MP3 do Class 

Book, Activity Book e test desde Oxford Premium. Desde Oxford Premium pode descargar así mesmo o 

Amazing Rooftops suite, con tódolos tests, avaliación sobre as competencias, táboas de avaliación e un 

rexistro de nivel da clase. Pode descargar tamén tódalas fichas de reforzo das unidades: grammar, 

vocabulary, festivals, story, literacy worksheets. 

Os recursos multimedia mencionados: iPack e a web Oxford Premium, xunto cos libros dixitais: Digital 

Class Book, Digital Activity Book e a páxina www.oxfordplus.es, integran por completo o uso das TIC na 

aula, permitindo ós profesores adaptar as mellores solucións dixitais de acordo ó alumnado ou ó centro 

no que se desenvolve o ensino. 

 

3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van traballar ou 

de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de brainstorming ou 

actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, 

pósters, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás intelixencias 

múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas 

destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. Estas actividades son:   

http://www.oxfordplus.es/
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 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na unidade 

didáctica (Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes (Listening and 

Speaking). 

 A comprensión e a expresión escrita (pencil activities in the Class Book) (Writing). 

 

 De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en toda clase hai alumnos/as con diferentes estilos e 

ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ó tempo que persegue o obxectivo de que 

todo alumno/a participe no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo 

ó seu nivel de capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que tódolos alumnos/as 

poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen dificultades, e 

outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 Actividades opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher's Guide. 

 As actividades descargables de Oxford Premium: 

- Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación baseadas nas 

diferentes seccións estudadas na unidade: grammar, vocabulary, festivals, story, 

literacy worksheets. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou varias 

competencias clave, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, rimas, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 De avaliación 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o progreso 

do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as aprendizaxes do 

alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os procesos de ensino e a súa propia práctica 

docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos alumnos e 

medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización de actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- Leccións Round Up (L9 do CB e AB) 

- Unidades de repaso: Review 1, 2 e 3 (CB e AB) 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de avaliación 

referidas en Amazing Rooftops (descargables en Oxford Premium): 

- Unit tests 1-6 (Standard & Challenge) 

- End-of-term 1-3 (Standard & Challenge) 

- End-of-year test (Standard & Challenge) 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de auto-

avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- O self-evaluation de cada unidade: My amazing progress (CB). 

- A actividade de autoavaliación sobre os proxectos: My progress (Project 1-3 Self-evaluation, 

CB). 

 Complementarias e extraescolares. 

 
Ademais de colaborar coas actividades programadas polo centro segundo o calendario escolar 
2020/21, a nivel de aula, tamén se desenvolverán  estas actividades relacionadas con festividades da 
cultura e tradición inglesa: 
 

Actividade Trimestre 

Halloween               1º (outubro) 

Guy Fawkes’ Night 1º (novembro) 

Christmas 1º (decembro) 

Carnival 2º (febreiro) 

St. Patrick’s day 2º (marzo) 

Easter and Lent 2º (marzo) 

Pancake’s day 3º (maio) 

Environment day 3º (xuño) 

 
Intentarase continuar co uso da plataforma Etwinning, realizando algúns proxectos con grupos de 
alumnado do noso centro e outros centros europeos. 

3.5.5. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

 

No centro contamos cun aula de inglés que, debido á situación de alerta sanitaria actual e, 

respectando o protocolo de prevención da Covid19 do centro, non se utilizará para a docencia durante 

este curso. 

As sesión realizaranse na aula de referencia de cada grupo, respectando sempre a distribución do 

alumnado e o grupo burbulla. 

Intentarase durante este ano, comezar a fomentar unha metodoloxía de aulas abertas, propoñendo 

algunha actividade no exterior do edificio, aproveitando as diversas opcións que nos brinda o noso 

patio. 

3.5.6. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa LOMCE é a atención para a 

diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos ten efectos  
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diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades 

intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para 

que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer 

actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para a 

diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar 

estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no 

libro do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen dirixir e propoñer algunhas actividades 

ou outras, e deberán ser conscientes en todo momento destas diferenzas, non só á hora de avaliar, senón 

tamén á hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

O noso proxecto ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención individualizada 

ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. No noso proxecto inclúense ideas en 

tódalas leccións para que o profesor responda ás diversas situacións que xurdan na aula. 

No material destinado ó profesor, Teacher’s Guide e Teacher’s Resource Pack propóñense 

actividades de extensión e ampliación para os alumnos así como notas para o profesor, 

consellos didácticos, para afrontar as diferentes expectativas do alumnado. 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas para os 

alumnos con necesidades educativas especiais 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de extensión 

adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo 

necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase para que lles permitan 

continuar con aproveitamento nos seus estudos. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de 

escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, tomaranse medidas de 

flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, 

priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a 

imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos 

instrumentais ou nos materiais considerados como tales.  

Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio da cal un alumno 

ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar este tempo noutro tipo 

de actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben como actividades deseñadas 

especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo 

en todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro 

tipo de contidos e actividades. 
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3.6. Avaliación 

A aprendizaxe do alumno debe ser avaliada sistemática e periodicamente, tanto para medir 

individualmente os coñecementos e competencias adquiridas como para, e por el, introducir no proceso 

educativo cantas sexan precisas se a situación o require (cando a aprendizaxe dos alumnos non 

responden para o que, a priori, non se espera deles).  

Se asumimos que as competencias clave supoñen unha aplicación real e práctica de coñecementos, 

habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o alumno as adquiriu é reproducir situacións 

máis reais posibles de aplicación, e nesas situacións o común é que o alumno se sirva desa bagaxe 

acumulada (todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o grao de 

adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados expresamente a conceptos, e outros, 

preferentemente a procedementos e actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o caso da 

avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que identificar coas finais 

de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como 

a inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante todo 

o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de 

diagnóstico do ensino. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 3ª de primaria na que 

o alumno deberá demostrar o grao de adquisición das competencias en comunicación lingüística e 

matemática. Ó final de 6ª de primaria deberá tamén demostrar o grao de adquisición de competencias 

clave, así como a realización dos obxectivos da etapa. 

O resultado das avaliacións individualizadas expresarase en niveis e se constarán nun informe de carácter 

informativo e orientador que se entregará ós pais ou titores. O nivel obtido será indicativo da progresión e 

a aprendizaxe dos alumnos, polo que se non son adecuados deberán aplicarse as medidas ou programas 

máis apropiados para eles. 

Ademais de avaliar a aprendizaxe dos alumnos, tamén se avalía o proceso de ensino dos profesores, polo 

que quedará incluído un procedemento de avaliación dos programas didácticos e seus indicadores na 

proposta pedagóxica de cada centro escolar. 

3.6.1. Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten levar a 

cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a observación e o 

seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o 

desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e 

debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na 

expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de 

recuperación (e final de curso, se o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de 

obter unha clasificación insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de avaliación 

serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables 

por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do curso. Con respecto á 

avaliación por competencias, dado que estes son moi xenéricos, debemos concentrarnos moito máis, as 

compartir para facer con que nos sirvan como referencia para a acción educativa e para demostrar a  
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competencia do alumno, e é o que chamamos de indicadores. Para a súa referencia, se inclúe na 

seguinte sección a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os indicadores de competencias 

clave.  

3.6.2. Recursos de avaliación 

3.6.2.1. Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o segundo curso de Educación Primaria na área 

de lingua estranxeira están organizados en cinco seccións principais: comprensión e produción (expresión 

e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural, e son os 

seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais propios da súa idade (contos breves e sinxelos, 

rimas infantís, cancións adiviñas moi evidentes) emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non distorsionen a percepción da mensaxe, con apoio 

visual moi redundante que axude á comprensión. 

- B1.2. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal básica (nome, idade, 

gustos…), instrucións elementais e peticións relativas ao comportamento na aula. 

- B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido dun texto apoiándose en elementos paraverbais 

evidentes e en situacións de comunicación familiares. 

- B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos. 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa contorna inmediata, de lugares e obxectos, así 

como de expresar os seus gustos e intereses, usando expresións e frases sinxelas e de uso moi 

frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or). 

- B2.2. Participar activamente en conversas que requiran un intercambio directo de información en 

áreas de necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia 

non sexa tan clara e poida provocar confusións lingüísticas. 

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso diario. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en textos simples e 

breves relacionados con temas familiares e de interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual. 

- B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a e as ideas principais do texto. 

- B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións comunicativas básicas 

relacionadas coas convencións ortográficas básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións. 

-  
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- B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi elementais e previamente traballados oralmente, 

amosando unha entoación e pronuncia adecuadas. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro 

neutro, utilizando con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida 

cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

- B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de textos escritos. 

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección palabras curtas que utiliza normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 

ortografía totalmente normalizada. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos concretos e significativos e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión adecuada do texto. 

- B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades individuais ou 

colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

- B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

- B5.4. Obter e dar información básica persoal, á súa contorna máis inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula. 

- B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais relativas a tamaño, cantidade, posesión, número 

calidades físicas, forma e cor. 

- B5.6. Comprender e expresar a posesión. 

- B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. 

- B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

- B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados. 

- B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

- B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un repertorio memorizado. 

- B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos comunicativos sinxelos. 

- B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas experiencias, necesidades e 

intereses. 

- B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación. 
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- B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada. 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe para este curso foron organizados en cinco seccións principais: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e 

conciencia intercultural. Recollemos a continuación o lexislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

- PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves, e moi 

sinxelos, previamente traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben articulada, e con 

apoios visuais moi redundantes que axuden á comprensión. 

- PLEB1.2.  Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual. 

- PLEB1.3.  Comprende preguntas básicas (nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das 

demais. 

- PLEB1.4.  Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa contorna 

(Open/close the book, sit down…). 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre 

temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do pelo e 

os ollos, presentar á súa familia, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

- PLEB2.2.  Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, 

gustos). 

- PLEB2.3.  Amosa unha actitude de escoita atenta. 

- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) 

aprendidos a través de xogos. 

- PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- PLEB3.1.   Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral. 

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual e 

identifica os e as personaxes principais. 

- PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do mesmo e das imaxes 

que o ilustran. 

- PLEB3.4.  Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, con entoación 

e pronuncia comprensibles.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas previamente 

de forma oral. 
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- PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo un modelo 

dado e respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 

- PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, organizadas con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura. 

- PLEB4.4. Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, idade...). 

- PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando borradores nos que 

se observa a reparación da ortografía e doutros aspectos relacionados coa secuencia adecuada 

das frases e mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- PLEB5.1.  Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, festas…) e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara 

ao diferente. 

- PLEB5.2.  Recoñece e aplica fórmulas básicas de relación social. 

- PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das demais. 

- PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, thank you, 

excuse me…). 

- PLEB5.5.Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos á súa idade con 

imaxes ilustrativas que clarifican o seu significado. 

- PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais utilizando as fórmulas 

de cortesía básicas. 

- PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a e a unha terceira persoa. 

- PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta. 

- PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de 

número e usa correctamente os nexos máis básicos. 

- PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

- PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, desenvolverse 

nas interaccións de aula e expresar e preguntar cantidades. 

- PLEB5.12. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados,dramatizacións etc. 

- PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored…). 

- PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado previamente 

de forma oral. 

- PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas interaccións de aula. 

- PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas 

que coñece.  

3.6.2.3. Mínimos esixibles. 

 
De entre todos os estándares de aprendizaxe, en cada bloque podemos atopar aquéles 

fundamentais para a aprendizaxe do alumno, e polo tanto necesarios para aprobar con éxito a 

materia. 
 

IMO 
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BLOQUE 1 

1.2.2.- Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual. 
 
1.2.3.- Comprende preguntas básicas (nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das 

demáis. 

1.2.4.- Sigue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa contorna 

(open/close the book, sit down…) 
 

BLOQUE 2 

2.1.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre 

temas moi próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu nome e idade,  a cor do 

pelo e os ollos, presentar á súa familia, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e 

entoación comprensibles. 

 

BLOQUE 3 

3.3.4 Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, con entoación e 

pronuncia comprensibles. 
 

BLOQUE 5 

5.6 Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais utilizando as 

fórmulas de cortesía básicas. 

5.8 Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta. 

 
5.14 Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado 

previamente de forma oral. 

 

 

 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Ao final de cada unidade realizarase unha proba específica de comprensión e produción escrita, 
así como de comprensión e produción oral. O resultado destas probas constituirán un 60% da nota final 
do trimestre.  

Unha actitude de respecto cara aos demais e de participación activa durante as sesións constitúe o 20 % 
da nota final do trimestre  

O último 20% da nota final do trimestre corresponde á realización das tarefas que se propoñan día a día, 
as cales serán avaliadas a través da observación e de probas específicas.  

Durante as sesións, e a través dos rexistros individuais e da observación directa ao alumnado, iranse 
anotando os logros e tamén as faltas, tanto en actitude como en traballo.  

Cada falta considerada como grave, repercutirá na nota final do trimestre con medio punto



 

3.6.2.4. Rúbrica de avaliación de competencias 

No Anexo I deste documento incluímos unha modelo denominada Rúbrica de Avaliación de 

competencias para cada unidade e para o curso completo que nos permite avaliar o grao de 

adquisición das competencias clave indicando o nivel de cualificación que vai adquirindo o 

alumno. 

Na rúbrica indícase cada unha das competencias clave seguidas da súa especificación en 

indicadores. No modelo correspondente a cada unidade inclúense unicamente as competencias 

e os indicadores que se desenvolveron concretamente nesa unidade; en cambio, no modelo 

proposto para a avaliación xeral inclúense tódalas competencias e tódolos seus indicadores. Á 

hora de avaliar coas rúbricas, recoméndase cualificar, en primeiro lugar, cada un dos indicadores 

ou aqueles nos que se centrou o profesor, obtendo deste xeito unha visión global da competencia 

para avaliala seguidamente. 

No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, e para o seu rexistro 

aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: Insuficiente (IN): Non 

conseguido; Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos; Ben (BI): 

Conseguido con nivel medio; Notable (NT): conseguido con nivel alto, e Sobresaliente (SB): 

Conseguido totalmente. Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os 

criterios de avaliación detallados para a área de lingua estranxeira.  

Para poder avaliar ós alumnos, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 

permitan obter uns datos concretos. No modelo propoñemos os instrumentos que cremos máis 

indicados para a obtención destes datos, como poden ser: observación, proba escrita, proba oral, 

caderno de clase, portfolio. O profesor poderá modificar a modelo substituíndo ou incluíndo 

outros instrumentos empregados.  

Os indicadores nos que se especifican as competencias clave, que incluímos na modelo, e que 

nos permiten demostrar a competencia real do alumno para esta materia e este curso son os que 

indicamos a continuación:  

1. Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. ESCOITAR 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre temas familiares e de interese.  

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, sobre temas familiares e de 
interese . 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica algúns detalles específicos coa axuda 
dos elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e entoación de expresións que 
aparecen nos contextos comunicativos habituais.  

CL2. FALAR 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira axeitada os elementos lingüísticos e 
paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita toadas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. coa entoación e pronuncia 
axeitadas.   

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 
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CL3. CONVERSAR 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

CL4. LER 

CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares e de 
interese.  

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de forma oral sobre temas familiares de 
interese.  

CL5. ESCRIBIR 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha finalidade específica.  

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade específica. 

 
2. Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Conta números ata o 10. 

CMCT2. Resolve problemas sinxelos. 

CMCT3. Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa vida das persoas. 

CMCT4. Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos para entender o mundo que os 
rodea. 

CMCT5. Identifica algunhas especies de seres vivos. 

CMCT6. Identifica características das diferentes etapas da vida das persoas. 

 
3. Competencia dixital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da lingua estranxeira. 

 
4. Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar dicionarios visuais.   

AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar a idea global en textos orais coa 
axuda dos elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto.  

AA3. Usa estratexias básicas de interacción, como pedir axuda, acompañar á comunicación 
con xestos, etc.    

 
5. Competencias sociais e cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras.  

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de comunicación coas outras persoas.  

 
 
 



 

 
 

Amazing Rooftops 2 – Oxford University Press 39 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua estranxeira.  

SIEE2. Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender mellor. 

 
7. Conciencia e expresións culturais (CEC) 
 

Indicadores 

CEC1. Recoñece algunhas manifestacións culturais presentes no mundo anglosaxón.  

CEC2. Realiza composicións plásticas sinxelas. 

CEC3. Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz. 

CEC4. Participa e goza dos xogos e escenificacións. 

 

3.6.3. Elementos de avaliación 

Existe unha relación entre os distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de 

avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave e 

indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos organizándoos en cinco bloques: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da 

lingua e conciencia intercultural. 
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ELEMENTOS DE AVALIACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprender o sentido xeral de textos orais 

propios da súa idade (contos breves e sinxelos, 

rimas infantís, cancións adiviñas moi evidentes) 

emitidos con ritmo discursivo lento, con claridade 

e de viva voz ou por medios técnicos que non 

distorsionen a percepción da mensaxe, con 

apoio visual moi redundante que axude á 

comprensión.  

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, 

rima ou canción moi breves, e moi sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha pronuncia ben 

articulada, e con apoios visuais moi redundantes que 

axuden á comprensión.  

 

CL 

 

CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 
 
CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 
e entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

B1.2. Comprender preguntas e informacións 

relativas á información persoal básica (nome, 

idade, gustos…), instrucións elementais e 

peticións relativas ao comportamento na aula.  

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas 

familiares a través de apoio visual. 

 

CL 

 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

B1.3. Facer hipóteses sobre o posible sentido 

dun texto apoiándose en elementos paraverbais 

evidentes e en situacións de comunicación 

familiares.  

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas (nome, idade e 

gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais.  

 

CL 

AA 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese. 
 
AA2. Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

B1.4. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de 

entoación básicos. 

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende peticións 

relativas á vida escolar e da súa contorna (Open/close 

the book, sit down…). 

CL CL1.3. Capta a idea global en textos orais e identifica 
algúns detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falar de si mesmo/a e das persoas da súa 

contorna inmediata, de lugares e obxectos, así 

como de expresar os seus gustos e intereses, 

usando expresións e frases sinxelas e de uso 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais 

previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu 

nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas 

con conectores básicos (and/or).  

familia, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

 

B2.2. Participar activamente en conversas que 

requiran un intercambio directo de información 

en áreas de necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares, aínda que en ocasións a 

pronuncia non sexa tan clara e poida provocar 

confusións lingüísticas.  

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en conversas básicas (nome, idade, gustos). 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación coas outras persoas. 

B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos e de uso diario. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.ex. cancións, rimas) aprendidos a 

través de xogos. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción empregando de maneira 

axeitada os elementos lingüísticos e paralingüísticos 

apropiados. 

CL2.2. Recita toadas, trabalinguas, pequenos poemas, etc. 

coa entoación e pronuncia axeitadas.   

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 

 PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva cara á 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

  

 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos simples e 

breves relacionados con temas familiares e de 

interese para o alumnado, que contan con apoio 

visual.  

PLEB3.1. Comprende palabras e frases simples en 

textos moi sinxelos relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral.  

 

CL CL4.1. Le palabras presentadas previamente de forma oral 

sobre temas familiares e de interese. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

B3.2. Utilizar e aplicar as estratexias básicas 

máis adecuadas para a comprensión do sentido 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia 

sinxela acompañada de apoio visual e identifica os e as 

CL CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

xeral, a e as ideas principais do texto.   personaxes principais.  

 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas básicas 

relacionadas coas convencións ortográficas 

básicas que expresan pausas, exclamacións e 

interrogacións.  

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto 

elemental a partir do título do mesmo e das imaxes que 

o ilustran.  

 

CL 

AA 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar 

dicionarios visuais.   

B3.4. Ler en voz alta textos moi breves, moi 

elementais e previamente traballados oralmente, 

amosando unha entoación e pronuncia 

adecuadas. 

PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e previamente 

traballados de forma oral, con entoación e pronuncia 

comprensibles. 

CL 

AA 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar 

dicionarios visuais.   

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos moi curtos e sinxelos, 

compostos de frases simples illadas, nun rexistro 

neutro, utilizando con razoable corrección as 

convencións ortográficas e os principais signos 

de puntuación, para falar de si mesmo, da súa 

contorna máis inmediata e de aspectos da súa 

vida cotiá, en situacións familiares e predicibles.  

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe 

e a súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral.  

 

CL CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

B4.2. Utilizar as estratexias básicas máis 

adecuadas para a produción de textos escritos.  

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi 

sinxelas e breves seguindo un modelo dado e 

respectando a estrutura gramatical máis sinxela.  

CL CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección palabras curtas que utiliza 

normalmente ao falar, pero non necesariamente 

cunha ortografía totalmente normalizada. 

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, organizadas con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura.  

 

CL 

 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

 PLEB4.4. Completa unha táboa con datos persoais 

básicos (nome, apelido, idade...) 

  



 

 
 

Amazing Rooftops 2 – Oxford University Press        43 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa versión 

definitiva, elaborando borradores nos que se observa a 

reparación da ortografía e doutros aspectos 

relacionados coa secuencia adecuada das frases e 

mesmo a pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

CL 

AA 

CL5.2. Escribe frases a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 

AA1. Usa estratexias para aprender a aprender, como usar 

dicionarios visuais. 

 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos 

concretos e significativos e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto.  

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos 

países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 

comidas, festas…) e compáraos cos propios, amosando 

unha actitude de apertura cara ao d.  

SC SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación coas outras persoas. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos 

de participar en actividades individuais ou 

colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

PLEB5.2. Recoñece e aplica fórmulas básicas de 

relación social.  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación coas outras persoas. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente.  

PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas 

sobre si mesmo/a e dos e das demais.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

SIEE1. Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 

estranxeira. 

B5.4. Obter e dar información básica persoal, á 

súa contorna máis inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula.  

PLEB5.4. Diferenza saúdos de despedidas e o uso de 

fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me…)..  

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 

previamente, sobre temas familiares e de interese. 

SC2. Valora a lingua estranxeira como instrumento de 

comunicación con outras persoas. 

B5.5. Expresar nocións moi básicas e elementais 

relativas a tamaño, cantidade, posesión, número 

calidades físicas, forma e cor. 

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona palabras e frases 

simples moi próximos á súa idade con imaxes ilustrativas 

que clarifican o seu significado. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.6. Comprender e expresar a posesión. PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e 

diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 

básicas 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.7. Expresar e identificar os seus gustos. PLEB5.7. Expresa e identifica o permiso e a prohibición 

(you cant/can ́t), o acordo (That’s right).  

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas máis básicas e frecuentes para 

realizar as funcións comunicativas propias do 

seu nivel.  

 

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que 

non lle gusta.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e 

os seus significados asociados. 

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos.  

 

CL CL1.2. Identifica frases sinxelas, presentadas 

previamente, sobre temas familiares e de interese. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. 

e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas 

aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi 

simples.  

 

CL CL1.4. Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación 

e entoación de expresións que aparecen nos contextos 

comunicativos habituais. 

B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto 

de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un repertorio 

memorizado. 

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi 

sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 

interaccións de aula e expresar e preguntar cantidades..  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións sinxelas. 

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 

B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en contextos comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Participa activamente en xogos de letras, 

elaboración de glosarios ilustrados, dramatizacións, etc.. 

CL 

SC 

CL1.1. Identifica palabras, presentadas previamente, 

sobre temas familiares e de interese. 

CL3.1. Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 

CL4.2. Le frases sinxelas presentadas previamente de 

forma oral sobre temas familiares de interese. 

CL5.1. Escribe palabras a partir de modelos e cunha 

finalidade específica. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

SC1. Participa e goza dos xogos e escenificacións 

axustando a súa actuación á relación cos compañeiros e 

compañeiras. 

B5.13. Recoñecer e utilizar un repertorio limitado 

de léxico de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas experiencias, 

necesidades e intereses. 

PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais 

(happy/sad, bored…). 

  

B5.14. Valorar as linguas estranxeiras como 

instrumento de comunicación 

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 

escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

  

B5.15. Comparar aspectos básicos das linguas 

que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e 

lograr unha competencia integrada. 

PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua 

estranxeira nas interaccións de aula. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais 

(gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece. 
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3.6.4. Avaliación da práctica docente 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a 

continuación un modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

 

ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 
contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de 
mellora tralos resultados académicos 
obtidos. 

Identificáronse as medidas de 
mellora a adoptar tralos 
resultados académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 
segundo os resultados 
académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de 
atención á diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 
atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 
adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas 
transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos 
temas transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 
transversais na materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un programa de 
recuperación para os alumnos. 

Iniciouse o programa de 
recuperación para os alumnos 
que o necesiten. 

Estableceuse un programa de 
recuperación eficaz para os 
alumnos que o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da 
materia establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 
materia establecidos para este 
curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das 
competencias clave relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse parte das 
competencias clave relacionadas 
coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento 
das Competencias clave 
relacionadas con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a práctica 
docente. 

Non se deseñaron programas de 
mellora para a práctica docente. 

Identificáronse os puntos para 
deseñar un programa de mellora 
para a práctica docente. 

Deseñáronse programas de 
mellora para a práctica docente. 
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4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 

 

UNIDADE 
Nº aprox. de 

sesións 

Planificación 
temporal aprox.  

(45 min. por 
sesión)* 

Notas e observacións 

Welcome to Rooftops 
School 

4 4-6 horas*  

1 At grandma’s house 9 9-11 horas*  

2 At School  9 9-11 horas*  

I can do it 1 1-2 horas* Review 1 

Make the school game 2-3 2-4 horas* Project 1 

3 In the countryside 9 9-11 horas*  

4 At the station  9 9-11 horas*  

An amazing walk 1 1-2 horas* Review 2 

Make a funny flip book 2-3 2-3 horas* Project 2 

5 At the farm 9 9-11 horas*  

6 At the fair 9 9-11 horas*  

The speak up game 1 1-2 horas* Review 3 

Write and perform a poem 2-3 2-4 horas* Project 3 

Festivals  3 3-6 horas* Halloween, Christmas, Easter 

TOTAL e.g  aprox. 72 70-96 horas*  

 
Trátase dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase, pois pode ser utilizada de maneira 

simultánea cos alumnos/as que presenten dificultades na aprendizaxe de idiomas, así como con aqueles que 

posúan coñecementos un pouco máis avanzados. Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do 

profesor/a e os/as seus/súas alumnos/as, e a propia evolución do curso. 

 

5. METODOLOXÍA E RECURSOS NO CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

No caso de novo confinamento ou illamento do grupo-clase pola situación sanitaria Covid19, tomarase como 

referencia o traballo realizado no 3º trimestre do curso 2019-2020. 

Establecerase unha primeira comunicación coas familias, telefónica para asegurarse que todos teñen opción 

de conexión e comunicación telemática co profesor/a. 

Unha vez localizadas e conectadas todas as familias, respectarase o horario habitual da materia para realizar 

videoconferencias co alumnado. 

As actividades entregaranse a través da aula virtual ou por correo electrónico, estando dispoñible este último 

para calquera dúbida das familias ou do alumno/a en cuestión. 

En canto á avaliación, terase en conta a participación e implicación do alumnado nas sesións telemáticas, o 

seu traballo dende a casa e a consecución de obxectivos. 

Para as familias sen conexión, intentarase proveer ás mesmas, dende o centro, do material axeitado para 

poder asistir ás sesións telemáticas.  

De non poder realizarse, intentarase outro método de comunicación coas mesmas, trasladando as actividades 

impresas. 
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6. TRANSVERSALIDADE 

 
Na aula se promoverá o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e 
mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato 
en non-discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.  
Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 
ámbitos da vida persoal familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 
igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración polas vítimas 
do terrorismo, e a prevención do terrorismos de calquera tipo de violencia.  
Tamén, en colaboración cos demais mestres do centro levaranse a cabo determinada actividades 
relacionadas con datas e festividades puntuais especificando a finalidade educativa de cada unha delas. 
 

7. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 
 
As TIC estarán presentes en todo momento xa que o iPack será unha ferramenta esencial para o 
desenvolvemento das sesións. Para poder empregala contamos cun ordenador portátil, un proxector e unha 
pantalla branca. Nalgúns casos permitiremos ós alumnos utilizar o ordenador portátil para levar a cabo 
algunha actividade ou para correxir algún exercicio.  
Por outra banda, promoveremos o emprego autónomo de ferramentas online que faciliten a aprendizaxe do 
idioma inglés, como por exemplo diccionarios de inglés ou diccionarios inglés – español our español – inglés 
dispoñibles en páxinas web como www.wordreference.com ou www.oxfordictionaries.com entre outras. 
 

8. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO 
 
Na aula de lingua inglesa contamos cunha biblioteca na que se poden atopar lecturas enfocadas aos 
diferentes niveis así como para educación infantil. Utilizarase a mesma como fonte de recursos para o 
profesorado e como instrumento de reforzo e ampliación para o alumnado. Deste xeito, e de acordo co que 
se está a traballar, o alumnado poderá dispoñer dela cando a necesite. 
O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, contará no seu corredor, cun pequeno recuncho adicado á 
lectura de textos en lingua estranxeira, con libros relacionados cos seus intereses e niveis de lectura, cómics, 
revistas, xornais, panfletos informativos de cidades estranxeiras...etc. 
Nos distintos niveis de primaria, ademais das diversas lecturas que van xurdindo conforme avanzan as 
unidades, realizarase unha actividade trimestral de fomento á lectura. 
Estas actividades poderán variar según o trimestre e as características do grupo e irán dende lecturas grupais, 
lecturas individuais, contacontos, dramatización de pequenos fragmentos de obras de teatro en inglés... 
Ao longo do curso e utilizando varios soportes como libros de texto, libros da biblioteca de aula, artigos, 
información en formato dixital...etc, tamén se realizarán actividades encamiñadas ao fomento da lectura sobre 
diversos temas relacionados coa cultura e celebracións inglesas e intereses do alumnado. 
 

9. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 
 
O respeto do profesor ó alumno, do alumno ó profesor, do alumno ó alumno, o respeto a un mesmo e o 
respeto ás linguas e culturas diferentes son elementos fundamentais que deben prevalecer en todo momento 
co obxectivo de manter un clima de cordialidade que facilite o proceso de ensianza – aprendizaxe. Co 
obxectivo de manter dito clima, deixaranse claras as normas básicas de convivencia e as consecuencias que 
implica o seu incumplimento. Neste sentido, as faltas de respeto cara algún dos axentes previamente 
mencionados acarreará a sanción dun negativo. Cada dous negativos, baixarase a nota final un punto. 
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ANEXOS 

 
RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS 

Starter Unit - Welcome to Rooftops School 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            

Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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Unit 1 - At Grandma’s House 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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Unit 2 - At school 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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Unit 3 - In the countryside 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            

  



 

 
 

Amazing Rooftops 2 – Oxford University Press 59 

Unit 4 - At the station 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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Unit 5 - At the farm 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            
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Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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Unit 6 - At the fair 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            

Resolve problemas sinxelos.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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Avaliación xeral 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Identifica palabras, presentadas previamente, sobre 
temas familiares e de interese. 

           

Identifica frases sinxelas, presentadas previamente, 
sobre temas familiares e de interese 

           

Capta a idea global en textos orais e identifica algúns 
detalles específicos coa axuda dos elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Recoñece aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e 
entoación de expresións que aparecen nos contextos 
comunicativos habituais. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de maneira axeitada 
os elementos lingüísticos e paralingüísticos 
apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos poemas, 
etc. coa entoación e pronuncia axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            

CONVERSAR            

Participa en interaccións orais moi dirixidas sobre 
temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicibles. 

           

LER            

Le palabras presentadas previamente de forma oral 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Le frases sinxelas presentadas previamente de forma 
oral sobre temas familiares de interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe palabras a partir de modelos e cunha 
finalidade específica. 

           

Escribe frases a partir de modelos e cunha finalidade 
específica. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA 
           

Conta números ata o 10.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Resolve problemas sinxelos.            

Relaciona os elementos e recursos fundamentais coa 
vida das persoas. 

           

Aplica nocións e conceptos científicos moi básicos 
para entender o mundo que os rodea. 

           

Identifica algunhas especies de seres vivos.            

Identifica algunhas características das diferentes 
etapas da vida das persoas. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaje da lingua 
estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Usa estratexias básicas para aprender a aprender, 
como utilizar dicionarios visuais.   

           

Usa estratexias básicas de comprensión como captar 
a idea global en textos orais coa axuda de elementos 
lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

           

Usa estratexias básicas de interacción, como pedir 
axuda, acompañar a comunicación con xestos, etc.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa e goza dos xogos e escenificacións 
axustando a súa actuación á relación cos 
compañeiros e compañeiras. 

           

Valora a lingua estranxeira como instrumento de 
comunicación coas outras persoas. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Mostra interese e curiosidade por aprender a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica aspectos persoais que lle axudan a aprender 
mellor.. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS            

Recoñece algunhas manifestacións culturais 
presentes no mundo anglosaxón.  

           

Realiza composicións plásticas sinxelas            

Reproduce esquemas rítmicos e melódicos coa voz.            

Participa e goza dos xogos e escenificacións.            
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Rúbrica de avaliación de contidos 

A continuación incluímos unha táboa de consulta cos distintos niveis de adquisición para cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico e 

unha rúbrica xeral para avaliar o nivel que adquiriu o alumno cos estándares de aprendizaxe avaliables, en relación coas competencias clave. 

7.1. Niveis de adquisición 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non comprende a información esencial 
dun conto, rima o canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha 
pronunciación ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que 
axuden á comprensión.  

 

Comprende a información esencial dun 
conto, rima o canción moi breves e 
sinxelos, previamente traballados, 
emitidos lentamente, cunha 
pronunciación ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que 
axuden á comprensión.  
 

Comprende habitualmente a información 
esencial dun conto, rima o canción moi 
breves e sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, cunha 
pronunciación ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que 
axuden á comprensión.  

 

Comprende sempre a información 
esencial dun conto, rima o canción moi 
breves e sinxelos, previamente 
traballados, emitidos lentamente, cunha 
pronunciación ben articulada, e con 
apoios visuais moi redundantes que 
axuden á comprensión.  

 

Non comprende vocabulario básico sobre 
temas familiares a través de apoio visual.  

 

Comprende vocabulario básico sobre 
temas familiares a través de apoio visual.  
  

Comprende vocabulario básico sobre 
temas familiares a través de apoio visual.  

 

Comprende vocabulario básico sobre 
temas familiares a través de apoio visual.  

 

Non comprende preguntas básicas 
(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a 
e dos e das demais.  

 

Comprende preguntas básicas (nome, 
idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e 
das demais.  
 

Comprende preguntas básicas (nome, 
idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e 
das demais.  

 

Comprende preguntas básicas (nome, 
idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e 
das demais.  

 

Non segue instrucións e comprende 
peticións relativas á vida escolar e da súa 
contorna (Open/close the book, sit 
down…). 

Segue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down…). 

Segue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down…). 

Segue instrucións e comprende peticións 
relativas á vida escolar e da súa contorna 
(Open/close the book, sit down…). 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a un 
mesmo e dos e das demais (dicir o seu 
nome e idade, a cor do pelo e os ollos, 
presentar á súa familia, indicar as súas 
preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles 

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a 
un mesmo e dos e das demais (dicir o 
seu nome e idade, a cor do pelo e os 
ollos, presentar á súa familia, indicar as 
súas preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 
  

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a 
un mesmo e dos e das demais (dicir o 
seu nome e idade, a cor do pelo e os 
ollos, presentar á súa familia, indicar as 
súas preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles.  

Fai presentacións moi breves e 
elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a 
un mesmo e dos e das demais (dicir o 
seu nome e idade, a cor do pelo e os 
ollos, presentar á súa familia, indicar as 
súas preferencias) cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos). 
 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos). 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos). 
 

Pregunta e responde para dar/obter 
información en conversas básicas (nome, 
idade, gustos). 
 

Non mostra  unha actitude de escoita 
atenta.  

Mostra  unha actitude de escoita atenta.  Mostra  unha actitude de escoita moi 
atenta.  

Mostra  sempre unha actitude de escoita 
moi  atenta.  

Reproduce con moitos erros textos orais 
moi sinxelos e breves (p. ex., cancións, 
rimas) aprendidos a través dos xogos. 

 

Reproduce comprensiblemente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, rimas) aprendidos a través dos 
xogos. 
 

Reproduce adecuadamente textos orais 
moi sinxelos e breves (p. ex., cancións, 
rimas) aprendidos a través dos xogos. 
 

Reproduce sempre correctamente textos 
orais moi sinxelos e breves (p. ex., 
cancións, rimas) aprendidos a través dos 
xogos. 
 

Non amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

Amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

Amosa unha actitude positiva cara á 
aprendizaxe dunha lingua estranxeira 

Sempre amosa unha actitude positiva 
cara á aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma 
oral. 

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma 
oral.  
 

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma 
oral.  

Comprende palabras e frases simples en 
textos moi sinxelos relacionadas cos 
temas traballados previamente de forma 
oral. 

Non comprende a idea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica as personaxes 
principais.  
  

Comprende a idea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Comprende a idea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica as personaxes 
principais.  
 

Comprende a idea principal dunha 
historia moi elemental acompañada de 
apoio visual e identifica sen dificultade as 
personaxes principais.  
 

Non é capaz de facer hipóteses sobre o 
tema dun texto elemental a partir do título 
do mesmo e das imaxes que o ilustran.  
 

Fai hipóteses sobre o tema dun texto 
elemental a partir do título do mesmo e 
das imaxes que o ilustran.  
  

Fai habitualmente hipóteses sobre o tema 
dun texto elemental a partir do título do 
mesmo e das imaxes que o ilustran.  
 

Fai sempre hipóteses sobre o tema dun 
texto elemental a partir do título do 
mesmo e das imaxes que o ilustran.  
 

Con moita dificultade le en voz alta textos 
moi breves, moi elementais e 
previamente traballados de forma oral, 
con entoación e pronunciación pouco 
comprensibles e non rectifica 
espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronunciación 
comprensibles e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronunciación 
comprensibles e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
 

Le en voz alta textos moi breves, moi 
elementais e previamente traballados de 
forma oral, con entoación e pronunciación 
adecuadas e, se fose necesario, 
rectificando espontaneamente. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral con moitos 
erros.  

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral. 
 

Escribe palabras relacionadas coa súa 
imaxe e a súa vida cotiá traballadas 
previamente de forma oral sen erros.  

Escribe sempre palabras relacionadas 
coa súa imaxe e a súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral 
sen erros.  

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado pero non respecta a 
estrutura gramatical máis sinxela. 
 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical máis sinxela. 
 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical sinxela. 

Escribe pequenos diálogos ou narracións 
moi sinxelas e breves seguindo un 
modelo dado e respectando a estrutura 
gramatical sinxela, sen dificultade.  

Non escribe frases moi sinxelas, lexibles, 
organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 
 

Escribe frases moi sinxelas, lexibles, 
organizadas con coherencia na súa 
secuencia e con léxico relacionado co 
tema da escritura. 
 

Escribe habitualmente frases moi 
sinxelas, lexibles, organizadas con 
coherencia na súa secuencia e con léxico 
relacionado co tema da escritura. 
 

Escribe sempre frases moi sinxelas, 
lexibles, organizadas con coherencia na 
súa secuencia e con léxico relacionado 
co tema da escritura. 
 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...) con 
moitos erros. 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...). 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...). 

Completa unha táboa con datos persoais 
básicos (nome, apelido, idade...). 

Non revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada 
das frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada 
das frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa o texto antes de facer a súa 
versión definitiva, elaborando borradores 
nos que se observa a reparación da 
ortografía e de outros aspectos 
relacionados coa secuencia adecuada 
das frases e mesmo a pertinencia das 
ilustracións, se é o caso. 
 

Revisa sempre o texto antes de facer a 
súa versión definitiva, elaborando 
borradores nos que se observa a 
reparación da ortografía e de outros 
aspectos relacionados coa secuencia 
adecuada das frases e mesmo a 
pertinencia das ilustracións, se é o caso. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Non identifica aspectos básicos da vida 
cotiá dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) 
e os compara cos propios, mostrando 
unha actitude de apertura cara ó 
diferente.  
 

Identifica aspectos básicos da vida cotiá 
dos países onde se fala a lingua 
estranxeira (horarios, comidas, festas...) 
e os compara cos propios, mostrando 
unha actitude de apertura cara ó 
diferente.  
 

Identifica habitualmente aspectos básicos 
da vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira (horarios, comidas, 
festas...) e os compara cos propios, 
mostrando unha actitude de apertura cara 
ó diferente.  
 

Identifica sempre aspectos básicos da 
vida cotiá dos países onde se fala a 
lingua estranxeira (horarios, comidas, 
festas...) e os compara cos propios, 
mostrando unha actitude de apertura cara 
ó diferente.  

Non recoñece e utiliza fórmulas básicas 
de relación social. 

Recoñece e utiliza fórmulas básicas de 
relación social.  

Recoñece e utiliza habitualmente fórmulas 
básicas de relación social.  

Recoñece e utiliza sempre fórmulas 
básicas de relación social. 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo/a e dos e das demais 
con moita dificultade. 
 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo/a e dos e das demais. 
 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo/a e dos e das demais. 

Recoñece preguntas e respostas sinxelas 
sobre si mesmo/a e dos e das demais. 

Non diferencia saúdos de despedidas e o 
uso de fórmulas de cortesía (Please, thank 
you, excuse me,…). 

Diferencia saúdos de despedidas e o uso 
de fórmulas de cortesía (Please, thank 
you, excuse me,…). 

Diferencia habitualmente saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse 
me,…). 

Diferencia e utiliza sempre saúdos de 
despedidas e o uso de fórmulas de 
cortesía (Please, thank you, excuse 
me,…). 

Con moita dificultade identifica, asocia e 
menciona palabras e frases simples moi 
próximos á súa idade con imaxes 
ilustrativas que clarifican o seu 
significado. 

Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples moi próximos á súa idade 
con imaxes ilustrativas que clarifican o 
seu significado. 

Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples moi próximos á súa idade 
con imaxes ilustrativas que clarifican o 
seu significado. 

Identifica, asocia e menciona palabras e 
frases simples moi próximos á súa idade 
con imaxes ilustrativas que clarifican o 
seu significado. 

Adquire as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
con moita dificultade. 

Adquire as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas. 

Adquire as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
sen dificultade. 

Adquire sempre as rutinas de saúdos e 
despedidas e diríxese aos demais 
utilizando as fórmulas de cortesía básicas 
sen dificultade. 

Expresa e identifica a posesión referida a 
si mesmo/a e a unha terceira persoa con  
moita dificultade. 

Expresa e identifica a posesión referida a 
si mesmo/a e a unha terceira persoa. 

Expresa e identifica a posesión referida a 
si mesmo/a e a unha terceira persoa sen 
dificultade. 

Expresa e identifica a posesión referida a 
si mesmo/a e a unha terceira persoa 
sempre sen dificultade. 

Expresa e identifica o que lle gusta e o que 
non lle gusta con moita dificultade. 

Expresa e identifica o que lle gusta e o 
que non lle gusta.  
 

Expresa e identifica o que lle gusta e o 
que non lle gusta sen dificultade.  
 

Expresa e identifica o que lle gusta e o 
que non lle gusta sempre sen dificultade. 
 

Non estrutura adecuadamente os 
elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número nin usa 
correctamente os nexos máis básicos. 

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos 
máis básicos.  

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos 
máis básicos sen dificultade.  

Estrutura adecuadamente os elementos 
das oracións, mantén a concordancia de 
número e usa correctamente os nexos 
máis básicos sempre sen dificultade.  
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Non diferencia preguntas e respostas moi 
simples.  
 

Diferenza preguntas e respostas moi 
simples. 

Diferencia preguntas e respostas moi 
simples sin dificultade. 
 

Diferencia preguntas e respostas moi 
simples sempre sen dificultade. 
 

Con moita dificultade memoriza rutinas 
lingüísticas básicas e moi sinxelas para, 
por exemplo, desenvolverse nas 
interaccións de aula e expresar e 
preguntar cantidades. 

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades.  

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades sen 
dificultade.  

Memoriza rutinas lingüísticas básicas e 
moi sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións de aula e 
expresar e preguntar cantidades sempre 
sen dificultade. 

Non participa activamente en xogos de 
letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, dramatizacións, etc. 
 

Participa activamente en xogos de letras, 
elaboración de glosarios ilustrados, 
dramatizacións, etc. 

Participa activamente en xogos de letras, 
elaboración de glosarios ilustrados, 
dramatizacións, etc, sen dificultade. 
 

Sempre participa activamente en xogos 
de letras, elaboración de glosarios 
ilustrados, dramatizacións, etc, sen 
dificultade. 
 

Expresa estados de ánimo elementais 
(happy/sad, bored…) con moita 
dificultade. 

Expresa estados de ánimo elementais 
(happy/sad, bored…). 

Habitualmente expresa estados de ánimo 
elementais (happy/sad, bored…) sen 
dificultade. 

Sempre expresa estados de ánimo 
elementais (happy/sad, bored…) sen 
dificultade. 

Non comprende nin usa adecuadamente 
o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir con 
léxico traballado previamente de forma 
oral. 

Comprende e usa adecuadamente o 
vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler 
textos infantís moi sinxelos e escribir con 
léxico traballado previamente de forma 
oral. 

Comprende e habitualmente usa 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións 
de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado previamente 
de forma oral. 

Comprende e usa sempre 
adecuadamente o vocabulario básico 
necesario para participar nas interaccións 
de aula, ler textos infantís moi sinxelos e 
escribir con léxico traballado previamente 
de forma oral. 

Non amosa interese por comunicarse na 
lingua estranxeira nas interaccións de 
aula. 

Amosa interese por comunicarse na 
lingua estranxeira nas interaccións de 
aula. 

Habitualmente amosa interese por 
comunicarse na lingua estranxeira nas 
interaccións de aula. 

Sempre amosa interese por comunicarse 
na lingua estranxeira nas interaccións de 
aula. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece con moita 
dificultade. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece sen dificultade. 

Compara aspectos moi básicos e 
elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) 
das linguas que coñece sempre sen 
dificultade. 

 

7.2. Rúbrica de avaliación de contidos 
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Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na unidade 

Niveis de adquisición 
Instrumentos de 

avaliación 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende a información esencial dun conto, rima ou canción moi breves e sinxelos, previamente 

traballados, emitidos lentamente, cunha pronunciación ben articulada, e con apoios visuais moi redundantes que 

axuden á comprensión. 

        

PLEB1.2. Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual.         

PLEB1.3. Comprende preguntas básicas (nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais.         

PLEB1.4. Segue instrucións e comprende peticións relativas á vida escolar e da súa contorna (Open/close the 
book, sit down…). 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a un mesmo e dos e das demais (dicir o seu nome e idade, a cor do pelo e os ollos, presentar á súa 

familia, indicar as súas preferencias) cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

        

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, gustos).         

PLEB2.3. Mostra unha actitude de escoita atenta.         

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p. ex., cancións, rimas) aprendidos 
a través de xogos. 

        

PLEB2.5.  Amosa unha actitude positiva cara á aprendizaxe dunha lingua estranxeira.         

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas traballados previamente 

de forma oral.  
        

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual e identifica as 

personaxes principais. 
        

PLEB3.3. Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a partir do título do mesmo e das imaxes que o ilustran.         
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PLEB3.4. Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, con entoación e pronuncia 
comprensibles. 

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral.          

PLEB4.2. Escribe pequenos diálogos ou narracións moi sinxelas e breves seguindo un modelo dado e 

respectando a estrutura gramatical máis sinxela. 
        

PLEB4.3. Escribe frases moi sinxelas, lexibles, organizadas con coherencia na súa secuencia e con léxico 

relacionado co tema da escritura. 
        

PLEB4.4. Completa unha táboa con datos persoais básicos (nome, apelido, idade...).         

PLEB4.5. Revisa o texto antes de facer a súa versión definitiva, elaborando borradores nos que se observa a 
reparación da ortografía e dos outros aspectos relacionados coa secuencia adecuada das frases e mesmo a 
pertinencia das ilustracións, se é o caso. 

        

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 

comidas, festas...) e os compara cos propios, mostrando unha actitude de apertura cara ó diferente. 
        

PLEB5.2. Recoñece e utiliza fórmulas básicas de relación social.         

PLEB5.3. Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das demais.         

PLEB5.4. Diferencia saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesía (Please, thank you, excuse me,…).         

PLEB5.5. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples moi próximos á súa idade con imaxes 
ilustrativas que clarifican o seu significado 

        

PLEB5.6. Adquire as rutinas de saúdos e despedidas e diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 
básicas 

        

PLEB5.7. Expresa e identifica a posesión referida a si mesmo/a e a unha terceira persoa.         

PLEB5.8. Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta.         

PLEB5.9. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa 

correctamente os nexos máis básicos. 
        

PLEB5.10. Diferencia preguntas e respostas moi simples.         

PLEB5.11. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e moi sinxelas para, por exemplo, desenvolverse nas 

interaccións de aula e expresar e preguntar cantidades. 
        

PLEB5.12. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados, dramatizacións, etc.         
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PLEB5.13. Expresa estados de ánimo elementais (happy/sad, bored…).         

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións de 
aula, ler textos infantís moi sinxelos e escribir con léxico traballado previamente de forma oral. 

        

PLEB5.15. Amosa interese por comunicarse na lingua estranxeira nas interaccións de aula.         

PLEB5.16. Compara aspectos moi básicos e elementais (gráficos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece.         
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1. INTRODUCIÓN 

1.1. Xustificación da programación 

 
A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as 
linguas forman parte da equipaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión no 
que as relacións entre individuos, países e organismos fanse cada vez máis necesarias e 
frecuentes. Neste marco, é esencial que, dende as primeiras idades, a educación teña entre  
os seus obxectivos principais dotar aos cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento 
de competencias que lles permitan participar axeitadamente nunha nova sociedade cada vez 
máis interdependente e global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, deste xeito, 
unha especial relevancia neste contexto xa que a capacidade de comunicación lingüística 
eficaz é o primeiro paso para desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe. 
Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os niveis de 
dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas do alumnado en 
cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria constitúe a fase inicial 
desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o alumnado ao rematar a súa 
educación e formación escolar, teña unhas competencias de comprensión e expresión orais 
e escritas nunha lingua estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso independente.  
Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira iniciase a 
partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionar aos nenos e 
nenas as primeiras experiencias no seu uso oral. Así, este alumnado accede á educación 
primaria cunha certa experiencia e familiarización coa mencionada lingua. Dende esta 
perspectiva, o currículo nesta etapa, si ben inicialmente da prioridade ás actividades 
lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a aprendizaxe 
das outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e 
escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios destas 
idades.  
Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da 
información non pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 
Todo o seu potencial en relación co desenvolvemento das habilidades lingüístico-
comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente tanto a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento das competencias básicas do  
alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. O uso das TIC posibilita o 
acceso á información sobre outras culturas e  as súas costumes, reafirma as destrezas orais 
e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, establece unha ortografía correcta e 
estimula a aprendizaxe autónoma.  
O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda que se 
presentan separados para unha maior claridade, deben ser entendidos como inseparables 
na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 
 
O bloque 1, comprensión de textos orais, recolle diversos aspectos da comprensión oral. 
Nel abórdanse estratexias comunicativas necesarias para comprender en contextos reais ou 
simulados e iniciar o camiño da adquisición e posterior desenvolvemento das estratexias de 
comprensión oral da lingua estranxeira. Nesta liña, considérase, por unha parte, a activación 
dos coñecementos previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para 
comprender o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. 
Por outra banda, establécese unha variedade de contextos de comunicación, que deberán 
favorecer modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico 
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como no uso de expresións concretas en situacións coñecidas de interaccións verbais. Para 
conseguir este propósito, o uso de recursos audiovisuais e das TIC é imprescindible. 
 
O bloque 2, produción de textos orais, aborda o desenvolvemento de habilidades de 
produción oral. A súa finalidade é dotar aos alumnos e alumnas de estratexias e destrezas 
comunicativas necesarias para interactuar en contextos reais ou simulados. Mediante a 
aprendizaxe dos contidos establecidos, o alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas 
básicas como falar de si mesmo/a, conseguir que os demais lle atendan e entendan, pedir e 
dar a información que lles interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente 
escolar como en situacións propias doutros ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente, 
o currículo ten en conta as aprendizaxes necesarias para describir, explicar, relatar, dar 
razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun grao de dominio propio desta etapa.  
 
O bloque 3, comprensión de textos escritos, céntrase en aspectos da comprensión escrita. 
A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a descodificación do texto e lectura 
funcional, desenvólvense progresivamente nos distintos cursos para que o alumnado poda 
adquirir os coñecementos y habilidades que lle permitan un dominio progresivo da 
comprensión da lingua escrita. Préstase especial atención en fomentar a afección pola 
lectura como fonte de gozo, formación, aprendizaxe, fantasía e descubrimento doutros 
ambientes e culturas. 
 
O bloque 4, produción de textos escritos: expresión e interacción, expón o desenvolvemento 
e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do afianzamento da expresión oral. A 
complexidade da expresión escrita require unha conexión estreita co correspondente traballo 
na lingua oral da lingua estranxeira e nas outras linguas das que incorporarán os 
procedementos básicos que dan coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus 
escritos.  
 
O bloque 5, coñecemento da lingua e conciencia intercultural, enumera as funcións, nocións 
e elementos e estruturas lingüísticas que van a posibilitar o uso reflexivo da lingua para 
comprender e interactuar en diferentes situacións de comunicación.  
Igualmente, aparecerán neste bloque elementos sociolingüísticos e culturais que 
condicionan ás persoas falantes da lingua estranxeira e que informan doutras maneiras de 
ver, entender e apreciar o mundo. 
O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e culturais das 
linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr una competencia comunicativa 
integrada e alcanzar unha conciencia intercultural que lle permita comunicar con certa 
sintonía cultural. 
 
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe están organizados dentro 
dos cinco grandes bloques e o seu tratamento ten que ser abordado dende unha óptica 
competencial. As relacións entre estes tres elementos do currículo non son unívocas, debido 
á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, para cada unha das tarefas 
comunicativas listadas e descritas nos estándares de aprendizaxe, terá que incorporarse o 
conxunto dos contidos recollidos para cada bloque de actividade. Deste xeito, para avaliar o 
grao de adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe dunha determinada 
actividade de lingua, aplicaranse todos e cada un dos criterios de avaliación recollidos e 
descritos para a tarefa correspondente. 
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Dende o punto de vista metodolóxico, os enfoques que se adopten deberán considerar os 
principios básicos que facilitan a aprendizaxe dunha lingua e cultura estranxeira a estas 
idades no contexto escolar. Partindo deste feito, fomentarase un uso contextualizado da 
lingua, no marco de situacións comunicativas propias de ámbitos diversos propios destas 
idades, e que permitan a utilización real e motivadora da lingua, o xogo, sobre todo nos 
primeiros anos, e a realización de tarefas conxuntas, ademais de permitir asentar 
adecuadamente as bases para a adquisición dunha lingua estranxeira, contribúen a que a 
área desenvolva o papel educativo que lle corresponde como instrumento de socialización. A 
medida que o alumnado avance en idade, evolucionarase dende un procesamento da lingua 
de carácter esencialmente semántico a un procesamento sintáctico máis avanzado. Polo 
tanto, a ensinanza das linguas estranxeiras na educación primaria enmarcarase en enfoques 
comunicativos e cun tratamento globalizado das actividades ou destrezas lingüísticas, 
facendo fincapé durante toda a etapa na comunicación oral e na conciencia intercultural.  
Por outra parte, debe existir coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o 
das linguas cooficiais, para evitar a repetición de contidos propios de aprendizaxes de 
calquera lingua, como son as estratexias de lectura, o proceso de escritura, a tipoloxía 
textual ou a definición de termos lingüísticos, e para unificar a terminoloxía.  
Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese, na 
maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e a(s) ambientais. Polo 
tanto, é esencial o tratamento integrado de todas as linguas e a colaboración entre todo o 
profesorado que as imparte. 
Finalmente, hai que ter en conta no actual contexto educativo galego a implantación, na rede 
de centros plurilingües e nos centros con seccións bilingües, da ensinanza-aprendizaxe 
integrada de contidos e linguas estranxeiras. Isto supón a necesidade dunha estreita 
coordinación entre o profesorado que imparte lingua estranxeira e o que a utiliza como 
instrumento de ensinanza doutras materias curriculares. 
 

1.2. Contextualización 

 

3° Curso de Educación Primaria - Inglés 

Centro: CPI O Feal Dirección: Rúa Río Seco s/n 

Teléfono: 881938177 Correo electrónico: cpi.feal@edu.xunta.es 

Localidade: Narón Provincia: A Coruña Código Postal: 15572 
 

Perfil do centro 

O CPI do Feal está emprazado no lugar do Feal, nunha zona ben comunicada no Concello 

de Narón. Dentro do Concello, o centro sitúase nun ambiente semiurbano, moi próximo aos 

polígonos industriais das Lagoas e do Río do Pozo, que constitúen os grandes motores 

económicos do Concello. 

mailto:cpi.feal@edu.xunta.es
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A súa andaina comeza no ano 1972 como centro de Educación Xeral Básica e a 

consecuencia das distintas reformas educativas chega á súa configuración actual como CPI, 

centro que integra alumnado de EI, EP, e ESO. 

Na actualidade, acolle arredor de seiscentos alumnos/as procedentes de distintas parroquias 

do Concello de Narón. A procedencia deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e 

alumnas das parroquias de Sedes, O Val, Castro, S. Xiao e S. Mateo, que viven nun 

contorno rural, atópanse os alumnos/as do Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros e Xuvia cunha 

procedencia semiurbana ou claramente urbana (núcleos de Xuvia, Piñeiros, Freixeiro e o 

Alto). Asemade, coexisten no Centro outras culturas minoritarias formadas principalmente 

pola etnia xitana, inmigrantes latinoamericanos e centroeuropeos. 

Este alumnado repártese en dous pavillóns. Un pavillón para as clases de EI e EP e outro 

para as da ESO, tendo o patio cuberto, as pistas e o patio exterior un uso compartido. 

 

Os recursos humanos cos que conta o CPI O Feal son os seguintes: 

-Persoal docente: 5 especialistas de EI, 14 xeneralistas de EP, 1 especialista de A/L, 3 

especialistas de Lingua Inglesa, 3 especialistas de Relixión Católica, 2 especialistas de PT, 1 

especialista de Educación Musical e 2 especialistas de EF; así como diversos profesores/as 

adscritos á ESO. 

-Persoal non docente: administrativa, conserxe e persoal de limpeza. 

-As familias e a ANPA: constitúen unha parte esencial dentro do proceso de ensino-

aprendizaxe do alumnado, por iso é importante que exista unha boa relación entre familia e 

escola. Cada titor/a de EI e EP conta cunha hora de atención ás familias, fixada na tarde dos 

mércores. 

A ANPA “O Buxato” xestiona durante este curso escolar os almorzos e a realización de 

actividades extraescolares. 

O CPI do Feal conta con servizo complementario de comedor xestionado polo propio centro, 

e con servizo de transporte utilizado polo 90% do alumnado. 

Composición do Departamento de Linguas Estranxeiras para Educación Primaria e 

Infantil 

1. Montserrat Fernández Carballeira 

2. Mª Mercedes Ruíz Lamas 

3. Norberto Leivas Rodríguez 
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Distribución dos alumnos e aluminas de terceiro de Educación Primaria 

Curso N° de alumnos/as  

Terceiro A 23  

Terceiro B 25 

 
Características do alumnado de terceiro curso do CPI O Feal 
 

O alumnado do terceiro curso de Educación Primaria do CPI O Feal presenta en xeral un 

nivel académico medio no conxunto das distintas materias. A nivel de conduta, atopámonos 

cun grupo de nenos e nenas inquedos e en canto á súa motivación, amosan interese na 

adquisición de novas aprendizaxes aínda que posúen unha concentración dispersa. Porén, a 

elevada ratio de alumnos/as en ámbolos grupos dificulta a miúdo o desenvolvemento das 

clases debido á dificultade que implica manter a orde na aula.  

No conxunto dos dous terceiros atopamos discentes que, xunto coas medidas de reforzo 

educativo ordinario, precisan de axuda especializada fóra da aula.  

En tódolos casos faise énfase na aprendizaxe de contidos como vocabulario e estruturas 

gramaticais básicas xa que estas servirán de base para unha futura aprendizaxe do idioma. 

1.3. As Competencias Clave Integradas 

 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán 

competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma.  

Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, constitúe 

un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que interaccionan 

permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe en 

situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, habilidades e 

actitudes que posúe para resolver diferentes feitos en diversos contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante 

o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e estar. De esta 

maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados 

na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do 

alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución escolar non só prepara ó alumno 

no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de 
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aí que deba demostrar unha serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o 

respecto ós demais, responsabilidade e cooperación. 

Esta programación recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, 

estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, así 

como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da materia. 

 

2. DESEÑO CURRICULAR 

2.1. Currículo 

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da 

calidade educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación 

dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das 

ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o 

alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 

ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios 

de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e 

a resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e 

actitudes que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á 

adquisición de competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e 

módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que 

participe o alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes 

como a organización do traballo dos docentes. 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que 

se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 

procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante 
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accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar 

o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa 

que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

2.2. Obxectivos 

 

O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos 

e nenas as capacidades que lles permitan:  

a) 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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no 

estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles 

permitan manexarse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 

sociais cos que se relacionan. 

 
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, 
a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de 
persoas con discapacidade nin por outros motivos. 
 
e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 
hábitos de lectura en ambas linguas. 

f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 

permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotiás. 

g) 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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

 
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 
xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados evinculados con 
Galicia. 

i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a 

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as 

diferenzas e empregar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

 
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 
prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de 
diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

2.3. Competencias clave 

 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno 

cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida 

persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro 

dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes 

con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da 

escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, 

considerando a lectura coma o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta 

competencia. 
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O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en 

funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de 

convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós 

dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das 

capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola aprendizaxe e o recoñecemento das 

destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as 

súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as 

formas de expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, 

para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver 

problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en 

suma, establecer unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento 

procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo 

físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do pensamento 

científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, 

para actuar fronte ós retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. 

Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de 

novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital.  

O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles 

co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar 

novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e 

adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por 

outra parte, a competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a 

motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender 

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de 

continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. 
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Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha 

reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os 

procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a 

executalos axeitadamente. 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para 

aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e 

actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do mundo no que se vive e 

exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 

 A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de 

coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o 

comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma 

construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

Na competencia cívica son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no 

ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o 

respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes 

relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e 

exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica 

adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas 

necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito 

persoal como no social ou laboral.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as 

oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas 

destrezas como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de 

decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e 

autoavaliación. 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma 

creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e 

esforzo, e o espírito emprendedor. 
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 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal 

e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de 

diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar 

das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de 

interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 

2.3.1. Contribución da lingua estranxeira á adquisición das competencias clave. 

Imos expoñer os aspectos máis relevantes na nosa programación, a expensas do que a 

práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Tódolos libros de Oxford University Press ofrecen unha a gran variedade de actividades que 

promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento sistemático das destrezas 

escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 

En Amazing Rooftops os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación 

oral e escrita, desenvolvendo esta competencia en tódalas unidades. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

Diferentes actividades traballadas ao longo do libro do alumno axudan a desenvolver estas 

competencias, por exemplo: 

- Completan un debuxo baseándose nunhas coordenadas facilitadas por un compañero 

e facilitan as súas ao compañeiro (Unidade 1, lección 8, AB). 

- Xogan a un xogo de comunicación baseándose na información que interpretan dunha 

táboa (Unidade 3, lección 6). 

- Aprenden a presentar / identificar a información de diferentes maneiras, como un 

diagrama de fluxo (Unidade 4, lección 2, AB).  

 

 Competencia dixital 

 

Esta competencia desenvólvese en tódalas unidades Amazing Rooftops mediante: 

 O uso do iPack en tódalas leccións para a presentación e revisión do vocabulario, 

gramática, linguaxe cotiá, visualización das versións animadas das cancións, 

historias e filmes / vídeos, e participación nos xogos para consolidar os contidos. 

 O uso dos compoñentes dixitales de Amazing Rooftops: Digital Class Book, Digital 

Activity Book. 

 O contido da páxina web: www.oxfordplus.es 

 O uso da páxina Project Zone para buscar información para os seus proyectos. 

http://www.oxfordplus.es/
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 Competencia para aprender a aprender 

 

Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 

competencia a través de actividades de repetición, actividades de predición, practicando 

xogos de memoria e lóxica, categorizar o vocabulario, e reflexionando sobre o seu propio 

progreso co Self Evaluation. Tamén desenvolven esta competencia escoitando as historias, 

xa que aprenden a linguaxe de forma natural. 

  

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son 

vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o 

coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes 

desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a 

tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade 

coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos diferentes 

niveis de Amazing Rooftops, xa que o método axuda aos alumnos a ter confianza en si 

mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en práctica na 

vida real, valorando as historias xa que pensan nelas de forma analítica, reflexionando sobre 

o traballo que fixeron na unidade, analizando os seus progresos. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

 

Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 

competencia a través de leccións culturais relacionadas con aspectos da cultura británica: 

 Unidade 1: visualizan unha historia sobre unha casa británica: At the cottage. 

 Unidade 2: visualizan unha historia sobre: At the carnival. 

 Unidade 3: visualizan unha historia sobre unha cafetería: A visit to the café. 

 Unidade 4: visualizan unha historia sobre unha visita á biblioteca: At the library. 

 Unidade 5: visualizan unha historia sobre unha visita a unha reserva de animais: At 

the wildlife park. 

 Unidade 6: visualizan unha historia sobre unha comida de domingo: Sunday Lunch. 

 

E mediante as leccións culturales relacionadas con aspectos de diferentes países do mundo: 

 Unidade 1: visualizan un vídeo blog sobre casas de diferentes países. 

 Unidade 2: visualizan un vídeo blog sobre traxes nacionais de diferentes países. 
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 Unidade 3: visualizan un vídeo blog sobre instrumentos musicais de diferentes países. 

 Unidade 4: visualizan un vídeo blog sobre historias tradicionais de diferentes países. 

 Unidade 5: visualizan un vídeo blog sobre aves de diferentes países. 

 Unidade 6: visualizan un vídeo blog sobre comida e bebida de diferentes países. 

 

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante escenificacións, 

cancións, debuxos, recortables e representacións tanto no libro do alumno coma no de 

actividades.  

 

2.4. Contidos 

 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e  

conciencia intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención 

específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do 

sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua 

estranxeira. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación de coñecementos previos a partir de debuxos, mímica, preguntas... para á 

formulación de hipóteses sobre o que se vai escoitar en función dos interlocutores 

que participan na interacción e do contexto, en situacións de comunicación breves 

conectadas cos seus intereses e adaptadas a súa idade. 

- Interpretación das ideas principais expresadas en textos orais sinxelos a partir das súas 

experiencias e coñecementos. 

- Captación da idea global e identificación de elementos máis relevantes en textos orais, 

con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

- Identificación e asociación de significados apoiándose no contexto, ilustracións... 

- Asociación de palabras e expresións con elementos paraverbais (entoación, pausas, 

énfases…) e non verbais (expresión facial, xestos...). 

- Seguimento verbal e non verbal de instrucións sinxelas en situacións comunicativas 

habituais. 

- Repetición, memorización comprensiva e observación de modelos, para a adquisición 

do léxico e expresións cotiás da lingua estranxeira.  

B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: familiarización cos sons, pautas 

de ritmo e entoación característicos da lingua estranxeira, a través do modelo do mestre/a e 

de recursos audiovisuais. 
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 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces. 

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 

- Apoiarse nos coñecementos previos. 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos paralingüísticos 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 

- Participar en interaccións orais en situacións reais ou simuladas, próximas a súa 

idade, a través de respostas verbais e non verbais. 

- Producir textos orais coñecidos previamente mediante a participación activa en 

rutinas. 

- Producir textos orais cotiás de índole diversa tendo en conta tanto elementos 

lingüísticos como  extralingüísticos: utilizar xestos ou recorrer a imaxes para axudar 

na comprensión de producións orais. 

- Participar activamente en intercambios lingüísticos orais breves para expresar as 

necesidades de comunicación máis inmediatas, tendo en conta as habituais fórmulas 

de cortesía. 

B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: 

- Uso axeitado dos sons propios da lingua estranxeira: pronuncia de palabras e frases 

cotiás de forma comprensible. 

- Iniciación ás normas que regulan a interacción oral (quendas de palabra, volume de 

voz e ritmo axeitado). 

- Uso e identificación de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e entoación para a 

produción de textos breves orais. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Actualización moi guiada de los coñecementos previos sobre el tipo de texto que se 

va a ler (p. e., cómo acostuman a ser los personaxes de los contos, cómo termina la 

historia, onde sucede la trama...).  

- Identificación de la idea global de textos moi sinxelos, elementais e moi familiares 

(contos, cancións ou chants...), e encadrados por imaxes redundantes e títulos moi 

evidentes del contido textual.  

- Identificación de palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares 

relacionadas cos personaxes a través del linguaxe no verbal o con el apoio de 
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ilustracións.  

B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos, expresións 

orais coñecidas e establecemento de relacións analíticas grafía-son. 

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: €, @.  

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: contos, notas, dramatizacións … 

Execución 

- Producir a mensaxe escrita con claridade, utilizando expresións e frases coñecidas. 

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do alumnado e 

de programas informáticos. 

- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao tema e usar algún recurso cohesivo 

para non repetir palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais e de 

lectura. 

- Empregar programas informáticos para reproducir mensaxes escritos sinxelos 

- Reproducir progresivamente a forma gráfica de certas palabras en situacións 

comunicativas, sen modelos dados, a través de hipóteses ou tratando de recordar a 

súa forma. 

- Producir a partir de modelos, de palabras e expresións, coñecidas previamente en 

interaccións orais, para transmitir información. 

- Iniciar a reelaboración de informacións en ficheiros, libriños... breves textos escritos 

afíns aos intereses e experiencias de alumnos e alumnas, cunha intención 

comunicativa.  

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Uso de símbolos de uso frecuente: €. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos, 

expresións orais coñecidas e establecemento de relacións grafía-son. 
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 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse. 

- Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación social na lingua 

estranxeira. 

- Aspectos sociais e culturais próximos aos intereses dos nenos e nenas dos países 

onde se fala a lingua estranxeira estudada e doutros países do mundo. 

- Recoñecemento da realidade plurilingüe da propia contorna. 

- Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara aos demais para comprender e facerse 

comprender. 

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións sociais: saudar, agradecer, despedirse, dirixirse aos 

demais. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais dun mesmo/a 

e dos e das demais. 

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os días da semana, os meses e o 

tempo atmosférico etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre a localización de obxectos etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo. 

- Formulación de preguntas e respostas sinxelas en relación á cantidade. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os gustos e preferencias. 

- Realización de preguntas e respostas sobre a habilidade. 

- Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e negativo. 

- Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta. 

- Descrición de persoas, plantas e animais. 

- Expresión de desexos. 

- Formulación de preguntas sobre o desexo. 

- Expresión de instrucións. 

- Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de axuda (Can I have (pasta), 

please?). 

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas: 

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, estado de ánimo, 

comida favorita... (What’s your name?, My name is, How old are you?, I’m, I´m 

(bored), What´s your favourite food?, My favourite food is...). 

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) e 

formulación da pregunta correspondente e resposta afirmativa e negativa (Have you 

got?, Yes, I have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, he/she has, No, he/she 

hasn´t). 
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- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses e o tempo atmosférico 

(What day is it today?, It´s, What´s the weather like today?, It´s, What month are you 

in?, I´m in). 

- Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese (Where´s is it?, It´s 

in/on/under/next to). 

- Expresión de cantidade: contar desde 51 a 100. 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is it?, It´s). 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos o persoas (How many… 

are there?). 

- Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa (Do you like (cheese)?, Yes, I 

do/ No, I don´t). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 

like (chips)). 

- Realización de preguntas e respostas sobre habilidade (Can you (swim)?, Yes, I can;, 

No I can´t). 

- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play tennis), I can´t (play 

golf). 

- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wearing). 

- Preguntas e respostas sobre a vestimenta (What´s she/he wearing?, Who´s wearing 

(shoes)?). 

- Expresión de desexos (I want to (make a cake). 

- Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)). 

- Expresión de instrucións (Touch your (legs), listen, please…). 

- Realización de preguntas e respostas (What´s this?, It´s…). 

- Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have (pasta), please?). 

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a posesións persoais, a 

cores, números ata o 100, preposicións, días da semana, roupa, materiais e escolares, 

roupa, adxectivos para describir persoas, partes do corpo e a cara, deportes, equipamento 

deportivo, actividades ao aire libre, comida, moedas, estado e sentimentos, tempo 

atmosférico, días da semana, meses, accións, materiais, animais salvaxes, partes do corpo e 

da cara, e partes da casa. 

2.5. Metodoloxía 

2.5.1. Metodoloxía Didáctica 

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos 

previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó alumnado pero cunha 

vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co 

interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para 

construír así significados e atribuír sentido ó que aprende (partindo do que coñece e 
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formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). 

Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de 

cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos 

persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns 

coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes 

contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de 

cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de 

aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a 

facer. Cada unha das unidades desta programación proporciona diferentes actividades que 

contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do 

alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das 

cancións e historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos 

sonoros das gravacións. 

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso esta programación 

está deseñada para ser utilizada con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo 

poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, 

facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día 

a día. Existirá sempre na mesma un reforzo educativo para aqueles nenos e nenas que o 

requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non responda ós 

obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na 

consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a 

motivación e  o interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións 

inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, para 

os que poidan estancarse nalgún momento.  

 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles 

demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades desta 

programación proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de 

diferente participación. O alumno/a será o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a 

súa actividade construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe 

ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da 

lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, 

proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para 

o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe 

xa adquiridas e admitir o erro. 

 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de 

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 
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comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto 

enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou 

cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de adquisición. Pero é 

importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Estes erros corrixiranse ó 

finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en 

conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo.  

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor 

importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; Esta programación conta cun 

Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que 

permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de cada alumno.  

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos 

alumnos. Teremos en conta esta situación ao ofrecer actividades interrelacionadas coas 

outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación 

coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa 

sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se 

relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, 

Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha 

determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o 

alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha 

bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe 

ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes 

efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, 

si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá 

utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as puidese 

adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado 

determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución 

escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de 

comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera 

pode considerar aínda que terá que facelo). 

 

2.5.2. Materiais e recursos didácticos 
 

O libro de texto utilizado é Amazing Rooftops de Oxford University Press. O alumno dispón 

do Class Book cunha unidade introdutoria na que se presentan os personaxes do curso e o 

contexto, seis unidades con nove leccións cada unha, seis leccións de lectura do reader e 

tres páxinas de material sobre festividades. Tamén dispón do Activity book, con práctica 

adicional para cada lección do Class Book así como as páxinas do dicionario de imaxes e 

actividades extra para axudar aos alumnos que necesitan reforzo ou un reto maior. Xunto co 
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Class Book, se proporciona un Amazing Rooftops reader, para que os alumnos sigan as 

emocionantes aventuras dos personaxes. O profesor dispón dun código para descargar o 

Amazing Rooftops reader, para que os alumnos sigan as emocionantes aventuras dos 

personaxes. Tamén lles dará acceso ao sitio web Project Zone, para atopar a información 

necesaria para completar os seus proxectos. Finalmente poden acceder ao i-Progress 

Check cun código proporcionado no Activity Book, para completar as actividades de repaso 

online cada dúas unidades. 

O profesor dispón do iPack, con presentacións e material práctico para ser utilizado coa 

lousa dixital interactiva ou o portátil e o proxecto. Inclúe animacións, presentacións das 

cancións, vídeos, actividades e xogos. Dispón tamén da Guía didáctica (Teacher's Guide), 

cunha sección introdutoria na que se explica a metodoloxía do curso, notas didácticas 

amplas, transcricións das audicións, as respostas ás actividades dos alumnos e xogos para 

reforzar a linguaxe. O Teacher’s Resource Pack contén 116 flashcards para presentar o 

vocabulario clave de cada unidade, 116 word cards, 4 pósters e 60 story cards. 

O profesor pode acceder aos audios, ou ben do iPack ou ben descargando os arquivos MP3 

do Class Book, Activity Book e test desde Oxford Premium. Desde Oxford Premium pode 

descargar así mesmo o Amazing Rooftops suite, con tódolos tests, avaliación sobre as 

competencias, táboas de avaliación e un rexistro de nivel da clase. Pode descargar tamén 

tódalas fichas de reforzo das unidades: grammar, vocabulary, festivals, story, literacy 

worksheets. 

Os recursos multimedia mencionados: iPack e a web Oxford Premium, xunto cos libros 

dixitais: Digital Class Book, Digital Activity Book, Project Zone, i-Progress Check e a páxina 

www.oxfordplus.es, integran por completo o uso das TIC na aula, permitindo ós profesores 

adoptar as mellores solucións dixitais de acordo ó alumnado ou ó centro no que se 

desenvolve o ensino. 

2.5.3. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van 

traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de 

brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con 

soporte de flashcards, pósteres, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás 

intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución 

e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua 

inglesa. Estas actividades son:  

 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven 

na unidade didáctica (Vocabulary). 

http://www.oxfordplus.es/
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 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes (Listening 

and Speaking). 

 A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 De reforzo e ampliación 

Partiremos do recoñecemento de que en tódalas clases hai alumnos/as con diferentes 

estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ó tempo que 

perseguiremos o obxectivo de que tódolos/as alumno/a participen no proceso de 

aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de 

capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

tódolos/as alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo 

de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen 

dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 Actividade opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher's Book. 

 As actividades propostas no Teacher’s Resource CD-ROM: 

- Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación baseadas 

nas diferentes secciones estudadas na unidade: Reinforcement, Extension, 

Culture, Story, Cross-curricular, Phonics e Song. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 As actividades adicionais propostas no Activity Book: 

- Fast finishers: para aqueles alumnos que rematan pronto e baseadas no 

contido da lección. 

 De desenvolvemento de competencias clave 

 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou 

varias competencias clave, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades dixitais. 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 
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 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, chants, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 De avaliación 

 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o 

progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as 

aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os procesos de ensino 

e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos 

alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización de 

actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- Actividades de repaso para cada dúas unidades: i-

Progress Check (www.oupe.es/extra) 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de avaliación 

referidas en Amazing Rooftops (descargables en Oxford Premium): 

- Unit tests 1-6 (Standard & Challenge) 

- End-of-term 1-3 (Standard & Challenge) 

- End-of-year test (Standard & Challenge) 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de 

auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- A autoavaluación de cada unidade Self-Evaluation (AB). 

 

 Complementarias e extraescolares 

 

Ademais de colaborar coas actividades programadas polo centro segundo o calendario escolar 
2020/21, a nivel de aula, tamén se desenvolverán  estas actividades relacionadas con festividades da 
cultura e tradición inglesa: 
 

Actividade Trimestre 

Halloween             1º (outubro) 

Guy Fawkes’ Night 1º (novembro) 

Christmas 1º (decembro) 

Carnival 2º (febreiro) 

St. Patrick’s day 2º (marzo) 

Easter and Lent 2º (marzo) 

Pancake’s day 3º (maio) 

Environment day 3º (xuño) 

 
Intentarase continuar co uso da plataforma Etwinning, realizando algúns proxectos con grupos de 
alumnado do noso centro e outros centros europeos. 
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2.5.4. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 
 

No centro contamos cun aula específica de inglés no que se desenvolvían as sesión de 3º e 
4º nivel de Educación Primaria. 

Este curso, por mor da situación sanitaria actual e, atendendo ao protocolo de adaptación da 
Covid19 no noso centro, as sesións realizaranse nas aulas de referencia. 

2.5.5. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Ao longo do curso, deberemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que 

tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, ofreceremos 

actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para 

a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se 

deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de forma diferente ás 

actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Deste xeito, deberemos ser 

conscientes en todo momento das diferenzas, características e necesidades de cada 

alumno/a, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

Esta programaciónofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 

individualizada ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe.  

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares 

apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais 

de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu 

máximo potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as 

medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do 

seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 
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c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, 

tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con 

dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, 

buscando a integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos 

contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou nos materiais 

considerados como tales.  

2.6. Avaliación 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia 

coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados 

expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é 

o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos 

que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o 

caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial, realizada de xeito oral, con actividades e 

xogos para avaliar o nivel inicial do alumnado, e a final e, sobre todo, a continua ou 

formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e 

que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 3ª de 

primaria na que o alumno deberá demostrar o grao de adquisición das competencias en 

comunicación lingüística e matemática. Ó final de 6ª de primaria deberá tamén demostrar o 

grao de adquisición de competencias clave, así como a realización dos obxectivos da etapa. 

2.6.1. Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos 

permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, 

serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en 

consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como 

de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación 

entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e 

final de curso, se o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de obter 

unha clasificación insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de 

avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia 

avaliación.  

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe 

avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do 

curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que estes son moi xenéricos, 

debemos concentrarnos moito máis, as compartir para facer con que nos sirvan como 



 
 
 
 

26 
 
 

referencia para a acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é o que 

chamamos de indicadores. Para a súa referencia, se inclúe na seguinte sección a lista 

completa tanto dos criterios da avaliación como os indicadores de competencias clave.   

 

2.6.2. Mínimos esixibles e criterios de cualificación. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Comprende explicacións e instrucións sinxelas así como as ideas principais de 

presentacións breves de temas cotiás con axuda de soporte visual e dixital. 

 Capta a información máis relevante e identifica información global en mensaxes 

diversas sobre temas familiares e de interese. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS. 

 Reproduce cancións  e rimas traballadas previamente  dun xeito comprensible 
tentando achegarse a pronuncia e entoación adecuadas, así como a participación 
activa. 

 Participa comprensivamente en situacións de comunicación (da vida da aula ou 

simuladas). 

 Respecta as convencións do proceso comunicativo como escoitar con atención e 

interese, mirar quen fala e valorar as intervencións das outras persoas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Comprende textos escritos moi sinxelos  previamente traballados oralmente, en 

soporte papel e dixital. 

 Amosa interese pola lectura de contos en lingua estranxeira e entende o argumento 

seguindo o apoio visual. 

 Amosa adquisición do léxico previamente traballado. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Escribe frases sinxelas referidas a situacións cotiás a partir de modelos. 

 Amosa curiosidade cara a lingua estranxeira como instrumento de comunicación. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL. 

 Utiliza as rutinas de saúdo e despedida respectando as fórmulas básicas de cortesía 

e diferenza preguntas e respostas simples. 

 Manexa o vocabulario básico de aula para interactuar cos demais. 
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 Usa formas e estruturas propias da lingua en diferentes contextos comunicativos e 

motivadores de forma significativa. 

 Amosa interese por outras linguas e outras culturas e a relación coas propias. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Durante todo o curso realizaranse unha serie de probas, tanto escritas como orais, ao final 

de cada unidade. O resultado destas probas constituirán un 40% da nota final do trimestre. 

Unha participación activa durante as sesións, de interese por aprender unha nova lingua e 

de esforzo e traballo diario, constitúe o 30 % da nota final do trimestre. 

Unha actitude positiva e de respeto cara os demais, vai a constituír o 30% restante da nota. 

Durante as sesións, e a través dos rexistros individuais e da observación directa ao 

alumnado, iranse anotando os logros e tamén as faltas, tanto en actitude como en traballo. 

Cada falta considerada como grave, repercutirá na nota final do trimestre con medio punto 

menos. 

2.6.3. Recursos e instrumentos de avaliación 
 

Procedementos 

INSTRUMENTOS 

Escritos Orais Observación 
directa e 

sistemática 

Outros 

 Tarefas 
diversas 
realizadas 
polo alumnado 
na actividade 
diaria da aula 

 Caderno de 
clase do 
alumno/alumn
a 

 Actividades de 
avaliación 
(libros, fichas, 
probas 
escritas …) 

 Traballos en 
grupo 

 Actividades de 
expresión oral 
e escrita 

 Preguntas 
individuais ou 
grupais 

 Participación 
do alumno/a 

 Intervención 
na aula 

 Postas en 
común 

 Probas orais 
individuais 

 Lectura 
expresiva 

 Preparación 
en grupo de 
diversas 
actividades: 
coloquios, 
exposicións, 
debates … 

 Rexistros 
 Ficha 

rexistro 
individual 

 Avaliación da 
programació
n docente 

 Rúbricas 
trimestrais 
por 
competencia
s 

 Rúbricas por 
unidades 
didácticas. 
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 Actividades 
interactivas 

 Actitude na 
aula 

 

2.6.4. Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o terceiro curso de Educación 

Primaria na área de lingua estranxeira están organizados en cinco seccións principais: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento 

da lingua e conciencia intercultural, e son os seguintes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

- B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, as 

comidas preferidas), conectados cos propios intereses e coas propias 

experiencias e articulados con claridade e lentamente transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual 

correspondente. 

 

- B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

 

- B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 

contextos comunicativos de forma significativa. 

 

   Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 

- B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de obxectos, 

así como de expresar os seus gustos e intereses, usando expresións e frases 

sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or). 

 

- B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa tan clara e 

poida provocar confusións lingüísticas. 

 

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de 

uso diario. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 

textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de 

interese para o alumnado e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

 

- B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións, interrogacións e 

interrogacións. 

 

- B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

- B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de frases 

simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as 

convencións ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si 

mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

 

- B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 

razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha 

ortografía aceptable. 

 

- B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

 

 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

 

- B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión 

adecuada do texto. 

 

- B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

 

- B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 

 



 
 
 
 

30 
 
 

- B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis inmediata e na 

situación de comunicación propia da aula. 

 

- B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, posesión,número 

calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

 

- B5.6. Expresar a localización dos obxectos. 

 

- B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. 

 

- B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e 

frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

 

- B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus significados 

asociados. 

 

- B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. 

 

- B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas 

e de modelos de oracións e frases dentro un repertorio memorizado. 

 

- B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos comunicativos 

sinxelos. 

 

- B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas 

experiencias. 

 

- B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os seus 

expoñentes máis habituais. 

2.6.5. Estándares de aprendizaxe avaliables. 
 

Os estándares de aprendizaxe para este curso foron organizados en cinco seccións 

principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e conciencia intercultural. Recollemos a continuación o lexislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

- PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 
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- PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e 

sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese, que conteñen 
con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado. 

 
- PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 
 

- PLEB1.4. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas e conversas breves 
nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios 
de comunicación e da Internet. 

 
- PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 
 

- PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe 
compartido.  
 

 Bloque 2. Produción de textos orais 
 

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 
- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

 
- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de xogos. 
 

- PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

 

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual redundante e identifica os e as personaxes principais. 

 

- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

 

- PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 
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- PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións da biblioteca de aula para a 
súa lectura guiada e respectando as súas normas de funcionamento. 

 

- PLB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

- PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 

 

- PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida. 

 

- PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

 

- PLEB4.4. Completa un formulario en liña con seus datos e dos e das demais (nome, 
apelido e idade...). 

 

- PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase 
como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que 
hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

 

- PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental. 

 

- PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade. 

 

- PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

  

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

 

- PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 
(nome, idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os demais. 

 

- PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 
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- PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes 
ilustrativas. 

 

- PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de obxectos. 

 

- PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos. 

 

- PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

 

- PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples. 

 

- PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións máis habituais. 

 

- PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados 
e dramatizacións etc. 

 

- PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e 
escribir con léxico traballado traballado previamente de forma oral. 

 

- PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios 
lingüísticos en situacións rutineiras reais ou simuladas a través de respostas verbais e 
non verbais. 

 

- PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna. 

 

- PLEB5.13. Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas e teñen 
outras culturas. 

 

- PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para avanzar 
no desenvolvemento dunha conciencia intercultural. 
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2.7. Elementos de avaliación. 
 

Existe unha relación entre os distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de 

avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave e 

indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos organizándoos en cinco 

bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e conciencia intercultural. 
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e 

a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas 

simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas 

preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias 

experiencias e articulados con 

claridade e lentamente transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos 

que non distorsionen a mensaxe e 

conten co apoio visual 

correspondente. 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

 

CL 

 

CL1.3. Capta o sentido global en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 
 
CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de 
interese. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, 

e a información máis relevante do 

texto. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais 

de narracións e presentacións breves e 

sinxelas e ben estruturadas sobre temas 

familiares ou do seu interese, que 

conteñen con imaxes e ilustracións que 

clarifiquen o seu significado.  

 

CL 

 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións 
lingüísticas, identificando palabras e frases 
esenciais relacionadas co seu entorno máis 
cotián. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, PLEB1.3. Entende o que se lle di en CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

rítmicos e de entoación básicos nos 

diferentes contextos comunicativos 

de forma significativa. 

situacións comunicativas habituais 

sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos).  

 

AA ritmo, acentuación e entoación da lingua 
estranxeira en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo 
receptivo ou interactivo para resolver 
problemas de comunicación. 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial 

de mensaxes sinxelas e conversas breves 

nas que participa que traten sobre temas 

familiares procedentes de diferentes 

medios de comunicación e da Internet. 

CL CL1.3. Capta o sentido global en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, 

avisos). 

  

 PLEB1.6. Valora as interaccións orais 

entre iguais como medio de aprendizaxe 

compartido. 

  

 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falar de si mesmo e das PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e CL CL3.1. Participa en interaccións orais 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

persoas da súa contorna inmediata, 

de obxectos, así como de expresar 

os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de 

uso moi frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or).  

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B2.2. Participar de forma activa e 

comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi 

familiares, aínda que en ocasións a 

pronuncia non sexa tan clara e poida 

provocar confusións lingüísticas. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a quen 

fala, respectando o turno de palabra. 

B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto 

polas achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción empregando de 

maneira axeitada os elementos lingüísticos 

e paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, 

pequenos poemas, etc. coa entoación e 

pronuncia axeitadas.   

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas 

sobre temas coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de 

interese para o alumnado e conte 

con apoio visual en soporte papel ou 

dixital.  

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos captando o sentido global dos 

mesmos. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas 

que expresen pausas, exclamacións, 

interrogacións e interrogacións.  

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e 

as personaxes principais.  

 

CL CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

B3.3. Coñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos.  

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar dicionarios 

bilingües visuais.   
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar dicionarios 

bilingües visuais.   

 PLB3.5. Iníciase na selección de contos 

ou narracións da biblioteca de aula para a 

súa lectura guiada e respectando as súas 

normas de funcionamento. 

  

 PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

  

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos sinxelos 

seguindo un modelo dado, 

compostos de frases simples illadas, 

nun rexistro neutro, utilizando con 

razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL CL5.1. Escribe frases referidas a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos. 



 
 
 
 

40 
 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

mesmo/a, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida 

cotiá, en situacións familiares e 

predicibles.   

B4.2. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección 

frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha 

ortografía aceptable..   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos de diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

B4.3. Iniciarse no uso das 

ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas 

polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura e cos seus intereses.  

 

CL 

 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos de diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais 

(nome, apelido e idade...). 

CL 

AA 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos de diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar dicionarios 

bilingües visuais. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en 

clase como, por exemplo, onde está un 

obxecto ou un lugar, de que cor é un 

obxecto, que hora é, cales son os seus 

gustos ou se hai algo nun determinado 

lugar. 

  

 PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

  

 PLEB4.7. Presenta os seus textos de 

forma coidada, ordenada e cunha 

caligrafía axeitada para a súa idade. 

  

 PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

  

 
 
 
Bloque 5. Coñecemento de la lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais básicos e 

significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

PLEB5.1. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas 

básicas (nome, idade, actividades, 

favoritas e gustos) sobre si mesmo e 

SC SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a quen 

fala, respectando o turno de palabra. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

sobre os demais.  

B5.2. Amosar curiosidade pola 

lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas 

que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...).  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a quen 

fala, respectando o turno de palabra. 

B5.3. Iniciar e rematar as 

interaccións adecuadamente. 

PLEB5.3. PLEB5.3. Identifica, asocia e 

menciona palabras e frases simples con 

imaxes ilustrativas.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

SIEE1. Busca e recompila información 

sobre temas coñecidos en diferentes 

soportes. 

B5.4. Obter e dar información básica 

persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do 

ritmo, acentuación e entoación da lingua 

estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a quen 

fala, respectando o turno de palabra. 

B5.5. Expresar nocións básicas e 

relativas a tamaño, cantidade, 

posesión, número calidades físicas, 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

forma, cor, tempo atmosférico.  

B5.6. Expresar a localización dos 

obxectos. 

PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.7. Expresar e identificar os seus 

desexos. 

PLEB5.7. Diferenza preguntas e 

respostas simples 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar 

as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.9. Recoñecer as estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc.  

 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do 

ritmo, acentuación e entoación da lingua 

estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores 

básicos como “e, ou”, adecuándoas 

aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

súa idade e escribir con léxico traballad 

traballado previamente de forma oral.  

CL CL1.4. Identifica informacións específicas 

en textos orais sobre temas familiares e de 

interese. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 

B5.11. Mostrar un control limitado 

dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en 

intercambios lingüísticos en situacións 

rutineiras reais ou simuladas a través de 

respostas verbais e non verbais.  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións 

sinxelas. 

SC1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.12. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe 

da súa propia contorna. 

CL 

SC 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións 

lingüísticas, identificando palabras e frases 

esenciais relacionadas co seu entorno máis 

cotián. 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos. 

SC1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.13. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas 

experiencias. 

outras culturas. 

B5.14. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios 

para avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 

  

 

3. TEMPORALIZACIÓN 
 
Nesta programación presentamos 6 unidades didácticas, unha de introdución e dúas dedicadas a festividades. 
Cada unidade didáctica ten 9 sesións de 50 minutos cada unha. Á de introdución dedicaránselle dúas sesións e ás de festividades 
dúas sesións cada unha. 
Ao final de cada trimestre, traballaremos durante dúas sesións cunha historia que nos servirá de repaso e reforzo de contidos. 
Hai que ter en conta que esta programación ten un carácter flexible e poderá ser adaptada en relación ás características, intereses e 
ritmo de aprendizaxe do alumnado ou por mor da participación e colaboración do departamento coas actividades complementarias 
e/ou extraescolares programadas polo centro. 
A continuación presentamos unha táboa da distribución de unidades por sesións, facendo alusión tamén ás áreas temáticas que se 
traballan en cada unha delas. 
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3.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 

 

UNIDADE Nº Sesións 
Planificación 

do tempo 
 

Áreas temáticas 

0 ON HIGH STREET 2 2 horas Greetings/To have 
got/Numbers from 1-100 

1 AT FLAT NUMBER 
6 

9 9 horas Furniture vocabulary/ There’s-
There are/ To be and to have 

2 AT THE FANCY 
DRESS SHOP 

9 9 horas Clothes vocabulary/ I’m 
wearing/Colours/ Describing 
people 

Project 1: Land on 
Earth 

2 2 horas Reviewing contents and 
grammar 

3 AT ROOFTOPS 
CAFÉ 

9 9 horas At the cafe vocabulary/ 
Musical instruments/ To can 

4 AT THE LIBRARY 9 9 horas Book characters vocabulary/ 
Describing people 

Project 2: The Ocean 2 2 horas Reviewing contents and 
grammar 

5 AT ROOFTOPS 
ZOO 

9 9 horas Wild animals vocabulary and 
adjectives related to them/ 
Prepositions/ Where is the...? 
It’s... 

6 AT THE 
TAKEAWAY 

9 9 horas Food vocabulary/ Likes & 
Dislikes/ Some-Any  

Project 3: Earth’s 
climate 

2 2 horas Reviewing contents and 
grammar 

Festivals 4 4 horas Christmas and environment 
day vocabulary 

 

Actividades extra programadas polo centro 

 
Temos que lembrar que se trata dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-

clase pois pode ser empregada de maneira simultánea con alumnos/as que presenten 

dificultades na aprendizaxe de idiomas, así coma con aqueles que posúan coñecementos un 

pouco máis avanzados. Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do profesor/a 

e os alumnos/as, e a propia evolución do curso. 
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4. METODOLOXÍA E RECURSOS NO CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

No caso de novo confinamento ou illamento do grupo-clase pola situación sanitaria Covid19, 

tomarase como referencia o traballo realizado no 3º trimestre do curso anterior. 

Establecerase unha primeira comunicación coas familias, telefónica para asegurarse que 

todos teñen opción de conexión e comunicación telemática co profesor/a. 

Unha vez localizadas e conectadas todas as familias, respectarase o horario habitual da 

materia para realizar videoconferencias co alumnado. 

As actividades entregaranse a través da aula virtual ou por correo electrónico, estando 

dispoñible éste último para calquera duda das familias ou do alumno/a en cuestión. 

En canto á avaliación, terase en conta a participación e implicación do alumnado nas 

sesións telemáticas, o seu traballo dende a casa e a consecución de obxectivos. 

Para as famillias sen conexión, intentarase proveer ás mesmas, dende o centro, do material 

axeitado para poder asistir ás sesións telemáticas.  

De non poder realizarse, intentarase outro método de comunicación coas mesmas, 

trasladando as actividades impresas. 

5. ACTIVIDADES REFORZO/AMPLIACIÓN DE CONTIDOS NON DADOS NO CURSO 

PASADO. 

A comezos do curso, realizaranse diversas actividades orais e escritas que nos desvelarán o 

nivel de coñecementos co que parte o alumnado neste curso 2021-22. 

No caso de necesitar reforzo de contidos ou explicacións de novos contidos non dados no 

curso anterior, flexibilizarase a programación para introducir diversas actividades que nos 

permitan complementar os contidos actuais cos contidos anteriores (non dados). 

Utilizarase tamén a aula virtual como rescurso de reforzo de contidos na casa, tanto de 

contidos novos como do curso pasado. 

6. TRANSVERSALIDADE 
 

Na aula se promoverá o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva 
entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes 
ao principio de igualdade de trato en non-discriminación por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social. 
Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal familiar e social, así como dos valores que 
sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 
respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración polas vítimas do terrorismo, e 
a prevención do terrorismos de calquera tipo de violencia. 
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Tamén, en colaboración cos demais mestres do centro levaranse a cabo determinada 
actividades relacionadas con datas e festividades puntuais especificando a finalidades 
educativa de cada unha delas. 

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a 
atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o 
mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e 
experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses 
e motivacións no ensino. 
É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a 
metodoloxía para que todos os alumnos poidan alcanzar os obxetivos estabelecidos. Do 
mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis 
capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en 
ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, 
presentando as mesmas actividades de formas diferentes das actividades propostas no 
libro do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen dirixir e propoñer 
algunhas actividades ou outras e deberán ser consciente en todos os momentos destas 
diferenzas, non só na hora de avaliar, senón tamén na hora de ensinar e planificar o 
proceso de ensino-aprendizaxe. 
Actividades de reforzo e extensión que permitan una atención individualizada aos 
alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe.  
Propóñense actividades de extensión e ampliación para os alumnos para afrontar 
diferentes expectativas do alumnado. 

8. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 
 
Para fomentar o uso das novas tecnoloxías da educación, nas nosas sesións diarias, 
utilizaremos o ipack do nivel correspondente con diversas actividades, cancións e xogos 
interactivos. 
O alumnado poderá tamén acceder, dende a súa casa, a contidos relacionados coas 
unidades a través de dúas canles, a oxfordlearningzone para alumnado e a aula virtual da 
área de lingua estranxeira de Primaria. 

9. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO 
 

Na aula de lingua inglesa contamos cunha biblioteca na que se poden atopar lecturas 
enfocadas aos diferentes niveis así como para educación infantil. Utilizarase a mesma como 
fonte de recursos para o profesorado e como instrumento de reforzo e ampliación para o 
alumnado. Deste xeito, e de acordo co que se está a traballar, o alumnado poderá dispoñer 
dela cando a necesite. 
O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, contará no seu corredor, cun pequeno 
recuncho adicado á lectura de textos en lingua estranxeira, con libros relacionados cos seus 
intereses e niveis de lectura, cómics, revistas, xornais, panfletos informativos de cidades 
estranxeiras...etc. 
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Nos distintos niveis de primaria, ademais das diversas lecturas que van xurdindo conforme 
avanzan as unidades, realizarase unha actividade trimestral de fomento á lectura. 
Estas actividades poderán variar según o trimestre e as características do grupo e irán 
dende lecturas grupais, lecturas individuais, contacontos, dramatización de pequenos 
fragmentos de obras de teatro en inglés... 
Ao longo do curso e utilizando varios soportes como libros de texto, libros da biblioteca de 
aula, artigos, información en formato dixital...etc, tamén se realizarán actividades 
encamiñadas ao fomento da lectura sobre diversos temas relacionados coa cultura e 
celebracións inglesas e intereses do alumnado. 
 

10. CONTRIBUCION AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 
 

A comezos do curso, estableceranse na aula “classroom rules”, normas básicas de 
convivencia para o alumnado que a utilice. Deste xeito facilitarase un clima positivo de 
respeto cara aos demáis. 
O alumnado tamén será coñecedor dos seus dereitos e deberes así como das distintas 
actitudes consideradas de gravidade para a convivencia no centro. 
No caso de existir sanción a un alumno/a, o profesor levará a cabo as medidas oportunas 
recollidas no NOF do centro. 
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11. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un modelo cos indicadores 

de logro e os elementos a avaliar: 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resulta

do 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 
didáctica. 

Non se adecúa ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
completamente 
ó contexto da 
aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron 
medidas de 
mellora tralos 
resultados 
académicos 
obtidos. 

Identificáronse 
as medidas de 
mellora a 
adoptar tralos 
resultados 
académicos 
obtidos. 

Adoptáronse 
medidas de 
mellora segundo 
os resultados 
académicos 
obtidos. 

 

Medidas de 
atención á 
diversidade. 

Non se adoptaron 
medidas de 
atención á 
diversidade 
adecuadas. 

Identificáronse 
as medidas de 
atención á 
diversidade a 
adoptar. 

Adoptáronse 
medidas de 
atención á 
diversidade 
adecuadas. 

 

Temas 
transversais. 

Non se traballaron 
tódolos temas 
transversais na 
materia. 

Traballáronse a 
maioría dos 
temas 
transversais na 
materia. 

Traballáronse 
tódolos temas 
transversais na 
materia. 

 

Obxectivos da 
materia. 

Non se alcanzaron 
os obxectivos da 
materia 
establecidos. 

Alcanzáronse 
parte dos 
obxectivos da 
materia 
establecidos 
para o curso. 

Alcanzáronse os 
obxectivos da 
materia 
establecidos 
para este curso. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resulta

do 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Competencias 
clave. 

Non se 
desenvolveron a 
maioría das 
competencias 
clave relacionadas 
coa materia. 

Desenvolvéronse 
parte das 
competencias 
clave 
relacionadas coa 
materia. 

Logrouse o 
desenvolvement
o das 
Competencias 
clave 
relacionadas con 
esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente 
non foi 
satisfactoria. 

A práctica 
docente foi 
parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica 
docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de 
mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron 
programas de 
mellora para a 
práctica docente. 

Identificáronse 
os puntos para 
deseñar un 
programa de 
mellora para a 
práctica docente. 

Deseñáronse 
programas de 
mellora para a 
práctica 
docente. 
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ANEXO I 
 

MODELO RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE CONTIDOS 
 
 

Estándares de aprendizaxe e actividades específicas 
na unidade 

Niveis de 
adquisición 

Instrumentos de 
avaliación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u
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ic
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n

 

A
d

q
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id

o
 

A
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E
x
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e
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e
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a

c
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n
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P
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b
a
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O
u
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis 

relevante en interaccións verbais, con estruturas simples e 

léxico de uso cotiá.  

        

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e 

presentacións breves e sinxelas e ben estruturadas sobre 

temas familiares ou do seu interese, que conteñen con 

imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

        

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos). 

        

PLEB1.4. Identifica a información nesencial de mensaxes 
sinxelas e conversas breves nas que particip aque traten 
sobre temas familiares procedentes de diferentes medios 
de comunicación e da Internet. 

        

PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións 
habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

        

PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como 
medio de aprendizaxe compartido. 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais 

previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a si mesmo/a e a os demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

        

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.         

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.e. cancións, chants) aprendidos a 

través de xogos.  
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PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros/as. 

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados previamente de forma 

oral.  

        

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia 

sinxela acompañada de apoiovisual redundante e 

identifica os e as personaxes principais.  

        

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua 

estranxeira.  
        

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a 
comprensión lectora. 

        

PLEB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións da 
biblioteca de aula para a súa lectura guiada e respectando 
as súas normas de funcionamento. 

        

PLEB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e 
aprender a través dos textos escritos. 

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas 

da súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral.  
        

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo 

dado e respectando a estrutura gramatical coñecida.  
        

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura e cos seus intereses.  

        

PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos e 
dos e das demais (nome, apelido e idade...). 

        

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre 
temas traballados en clase como, por exemplo, onde está 
un obxecto ou un lugar,de que cor é un obxecto, que hora 
é,cales son os seus gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar. 

        

PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si 
mesmo/a e da súa contorna inmediata de xeito elemental. 

        

PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, 
ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade. 

        

PLEB4.8.Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación. 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter información 

en conversas básicas (nome, idade, actividades, favoritas 

e gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.  

        

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e 

diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 

básicas (hello, goodbye, see you...) 

        

PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases 

sinxelas con imaxes ilustrativas.  
        

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de 

obxectos.  
        

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus 
desexos.  

        

PLEB5.6. Estrutura axeitadamente os elementos das 
oracións, mantén a concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

        

PLEB5.7.Diferencia preguntas e respostas simples.          

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse nas interaccións máis 
habituais.  

        

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, 

elaboración de glosarios ilustrados e dramatizacións,etc.  
        

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa 

idade e escribir con léxico traballado previamente de forma 

oral.  

        

PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e 

respectuosa en intercambios lingüístico sen situacións 

rutineiras, reais ou simuladas a través de respostas 

verbais e non verbais.  

        

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia 
contorna. 

        

PLEB5.13.Amosa interese por coñecer persoas que falan 
outras linguas e teñen outras culturas. 

        

PLEB5.15.Relaciona elementos socioculturais estranxeiros 
cos propios para avanzar no desenvolvemento dunha 
conciencia intercultural. 
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MODELO DE RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Starter Unit - On High Street 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Recoñece o léxico e as realizacións 
lingüísticas, identificando palabras e 
frases esenciais relacionadas co seu 
entorno máis cotián. 

           

Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e entoación da lingua 
estranxeira en diferentes contextos 
comunicativos. 

           

Capta o sentido global en textos orais 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de 
interese. 

           

Comprende globalmente e extrae 
información específica de situacións 
curtas e sinxelas coa visualización 
repetida do documento audiovisual. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de 
maneira axeitada os elementos 
lingüísticos e paralingüísticos apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia 
axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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CONVERSAR            

Participa en interaccións orais dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

           

LER            

Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
captando o sentido global dos mesmos. 

           

Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis 
importante. 

           

Ler textos simples sobre temas coñecidos 
utilizando a información global e 
específica no desenvolvemento dunha 
tarefa. 

           

Le textos diversos sobre temas de 
interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe frases referidas a situacións 
cotiás próximas á experiencia a partir de 
modelos. 

           

Escribe textos referidos a situacións 
cotiás próximas á experiencia a partir de 
modelos de diferentes textos sinxelos 
para transmitir información con diversas 
intencións comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, 

CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
           

Resolve problemas sinxelos sobre 
situacións familiares. 

           

Representa os datos obtidos sobre feitos 
e obxectos da vida cotiá empregando os 
gráficos estatísticos máis axeitados á 
situación, táboa ou gráfica. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Ordena os datos rexistrados atendendo a 
un criterio de clasificación. 

           

Recoñece as relacións entre algúns 
factores do medio físico (relevo, chan, 
clima, vexetación) e as formas de vida e 
actuacións das persoas. 

           

Aplicar conceptos científicos e conceptos 
básicos para entender o mundo ao seu 
redor. 

           

Identifica algunhas especies de seres 
vivos. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Busca e recompila información sobre 
temas coñecidos en soporte dixital. 

           

Emprega o soporte dixital para a 
aprendizaxe da lingua estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Use algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como usar dicionarios bilingües 
visuais.   

           

Usa algunhas estratexias de tipo 
receptivo ou interactivo para resolver 
problemas de comunicación. 

           

Valora a lingua estranxeira como 
ferramenta de aprendizaxe.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa en interaccións orais dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

           

Respecta as normas básicas de 
intercambio como escoitar e mirar a quen 
fala, respectando o turno de palabra. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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Valora a lingua estranxeira como 
instrumento de comunicación con outras 
persoas e mostra curiosidade e interese 
cara as persoas que falan a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica algúns costumes de países 
onde se fala a lingua estranxeira. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Busca e recompila información sobre 
temas coñecidos en diferentes soportes. 

           

Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo 
realizado. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 
CULTURAIS 

           

Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura 
dos países onde se fala a lingua 
estranxeira.  

           

Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou 
documentos artísticos. 

           

Participa na elaboración de composicións 
grupais empregando diferentes recursos 
expresivos musicais e/ou escénicos. 

           

 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
LINGUA ESTRANXEIRA 

INGLÉS 
3º E.P. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTSERRAT FERNÁNDEZ CARBALLEIRA 
CURSO 2021-2022 

 
 



 
 
 
 

1 
 
 

ÍNDICE 
 
1. INTRODUCIÓN ........................................................................................................................................ 2 

1.1. Xustificación da programación .......................................................................................................... 2 

1.2. Contextualización .............................................................................................................................. 4 

1.3. As Competencias Clave Integradas....................................................................................................6 

2. DESEÑO CURRICULAR .......................................................................................................................... 7 

2.1. Currículo ........................................................................................................................................... 7 

2.2. Obxectivos ........................................................................................................................................ 8 

2.3. Competencias clave .......................................................................................................................... 9 

2.3.1. Contribución da lingua estranxeira á adquisición das competencias clave. ............................ 12 

2.4. Contidos .......................................................................................................................................... 14 

2.4. Metodoloxía .................................................................................................................................... 18 

2.5.1. Metodoloxía Didáctica ............................................................................................................. 18 

2.5.2. Materiais e recursos didácticos ............................................................................................... 20 

2.5.3. Actividades .............................................................................................................................. 21 

2.5.4. Organización de tempos, agrupamentos e espazos ............................................................... 24 

2.5.5. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos ...................................................... 24 

2.6. Avaliación ........................................................................................................................................ 25 

2.6.1. Procedementos de avaliación ................................................................................................. 25 

2.6.2. Mínimos esixibles e criterios de cualificación. ......................................................................... 26 

2.6.3. Recursos e instrumentos de avaliación ................................................................................... 27 

        2.6.4. Criterios de avaliación...............................................................................................................28 

         2.6.5. Estándares de aprendizaxe avaliables..................................................................................... 31 

     2.7. Elementos de avaliación.................................................................................................................. 34 

3. TEMPORALIZACIÓN ............................................................................................................................. 45 

3.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES ............................................................................ 46 

4. METODOLOXÍA E RECURSOS NO CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA ...................................... 47 

5. ACTIVIDADES REFORZO/AMPLIACIÓN DE CONTIDOS NON DADOS O CURSO 

PASADO………………………………………………………………………………….......................................47 

6. TRANSVERSALIDADE ...................................................................................................................... 4847 

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ............................................................................................................ 4848 

8. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO .................................................................................. 4948 

9. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO ......................................................................... 5048 

10. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO............................................................49 

11. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE.............................................................................................50 

ANEXOS......................................................................................................................................................52                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 
 
 

1. INTRODUCIÓN 

1.1. Xustificación da programación 

 
A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as 
linguas forman parte da equipaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión no 
que as relacións entre individuos, países e organismos fanse cada vez máis necesarias e 
frecuentes. Neste marco, é esencial que, dende as primeiras idades, a educación teña entre  
os seus obxectivos principais dotar aos cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento 
de competencias que lles permitan participar axeitadamente nunha nova sociedade cada vez 
máis interdependente e global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, deste xeito, 
unha especial relevancia neste contexto xa que a capacidade de comunicación lingüística 
eficaz é o primeiro paso para desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe. 
Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os niveis de 
dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas do alumnado en 
cada fase da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria constitúe a fase inicial 
desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o alumnado ao rematar a súa 
educación e formación escolar, teña unhas competencias de comprensión e expresión orais 
e escritas nunha lingua estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso independente.  
Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira iniciase a 
partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionar aos nenos e 
nenas as primeiras experiencias no seu uso oral. Así, este alumnado accede á educación 
primaria cunha certa experiencia e familiarización coa mencionada lingua. Dende esta 
perspectiva, o currículo nesta etapa, si ben inicialmente da prioridade ás actividades 
lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a aprendizaxe 
das outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e 
escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios destas 
idades.  
Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da 
información non pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 
Todo o seu potencial en relación co desenvolvemento das habilidades lingüístico-
comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente tanto a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento das competencias básicas do  
alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. O uso das TIC posibilita o 
acceso á información sobre outras culturas e  as súas costumes, reafirma as destrezas orais 
e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, establece unha ortografía correcta e 
estimula a aprendizaxe autónoma.  
O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda que se 
presentan separados para unha maior claridade, deben ser entendidos como inseparables 
na práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 
 
O bloque 1, comprensión de textos orais, recolle diversos aspectos da comprensión oral. 
Nel abórdanse estratexias comunicativas necesarias para comprender en contextos reais ou 
simulados e iniciar o camiño da adquisición e posterior desenvolvemento das estratexias de 
comprensión oral da lingua estranxeira. Nesta liña, considérase, por unha parte, a activación 
dos coñecementos previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para 
comprender o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. 
Por outra banda, establécese unha variedade de contextos de comunicación, que deberán 
favorecer modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico 
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como no uso de expresións concretas en situacións coñecidas de interaccións verbais. Para 
conseguir este propósito, o uso de recursos audiovisuais e das TIC é imprescindible. 
 
O bloque 2, produción de textos orais, aborda o desenvolvemento de habilidades de 
produción oral. A súa finalidade é dotar aos alumnos e alumnas de estratexias e destrezas 
comunicativas necesarias para interactuar en contextos reais ou simulados. Mediante a 
aprendizaxe dos contidos establecidos, o alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas 
básicas como falar de si mesmo/a, conseguir que os demais lle atendan e entendan, pedir e 
dar a información que lles interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente 
escolar como en situacións propias doutros ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente, 
o currículo ten en conta as aprendizaxes necesarias para describir, explicar, relatar, dar 
razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun grao de dominio propio desta etapa.  
 
O bloque 3, comprensión de textos escritos, céntrase en aspectos da comprensión escrita. 
A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a descodificación do texto e lectura 
funcional, desenvólvense progresivamente nos distintos cursos para que o alumnado poda 
adquirir os coñecementos y habilidades que lle permitan un dominio progresivo da 
comprensión da lingua escrita. Préstase especial atención en fomentar a afección pola 
lectura como fonte de gozo, formación, aprendizaxe, fantasía e descubrimento doutros 
ambientes e culturas. 
 
O bloque 4, produción de textos escritos: expresión e interacción, expón o desenvolvemento 
e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do afianzamento da expresión oral. A 
complexidade da expresión escrita require unha conexión estreita co correspondente traballo 
na lingua oral da lingua estranxeira e nas outras linguas das que incorporarán os 
procedementos básicos que dan coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus 
escritos.  
 
O bloque 5, coñecemento da lingua e conciencia intercultural, enumera as funcións, nocións 
e elementos e estruturas lingüísticas que van a posibilitar o uso reflexivo da lingua para 
comprender e interactuar en diferentes situacións de comunicación.  
Igualmente, aparecerán neste bloque elementos sociolingüísticos e culturais que 
condicionan ás persoas falantes da lingua estranxeira e que informan doutras maneiras de 
ver, entender e apreciar o mundo. 
O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e culturais das 
linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr una competencia comunicativa 
integrada e alcanzar unha conciencia intercultural que lle permita comunicar con certa 
sintonía cultural. 
 
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe están organizados dentro 
dos cinco grandes bloques e o seu tratamento ten que ser abordado dende unha óptica 
competencial. As relacións entre estes tres elementos do currículo non son unívocas, debido 
á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, para cada unha das tarefas 
comunicativas listadas e descritas nos estándares de aprendizaxe, terá que incorporarse o 
conxunto dos contidos recollidos para cada bloque de actividade. Deste xeito, para avaliar o 
grao de adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe dunha determinada 
actividade de lingua, aplicaranse todos e cada un dos criterios de avaliación recollidos e 
descritos para a tarefa correspondente. 
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Dende o punto de vista metodolóxico, os enfoques que se adopten deberán considerar os 
principios básicos que facilitan a aprendizaxe dunha lingua e cultura estranxeira a estas 
idades no contexto escolar. Partindo deste feito, fomentarase un uso contextualizado da 
lingua, no marco de situacións comunicativas propias de ámbitos diversos propios destas 
idades, e que permitan a utilización real e motivadora da lingua, o xogo, sobre todo nos 
primeiros anos, e a realización de tarefas conxuntas, ademais de permitir asentar 
adecuadamente as bases para a adquisición dunha lingua estranxeira, contribúen a que a 
área desenvolva o papel educativo que lle corresponde como instrumento de socialización. A 
medida que o alumnado avance en idade, evolucionarase dende un procesamento da lingua 
de carácter esencialmente semántico a un procesamento sintáctico máis avanzado. Polo 
tanto, a ensinanza das linguas estranxeiras na educación primaria enmarcarase en enfoques 
comunicativos e cun tratamento globalizado das actividades ou destrezas lingüísticas, 
facendo fincapé durante toda a etapa na comunicación oral e na conciencia intercultural.  
Por outra parte, debe existir coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o 
das linguas cooficiais, para evitar a repetición de contidos propios de aprendizaxes de 
calquera lingua, como son as estratexias de lectura, o proceso de escritura, a tipoloxía 
textual ou a definición de termos lingüísticos, e para unificar a terminoloxía.  
Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese, na 
maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e a(s) ambientais. Polo 
tanto, é esencial o tratamento integrado de todas as linguas e a colaboración entre todo o 
profesorado que as imparte. 
Finalmente, hai que ter en conta no actual contexto educativo galego a implantación, na rede 
de centros plurilingües e nos centros con seccións bilingües, da ensinanza-aprendizaxe 
integrada de contidos e linguas estranxeiras. Isto supón a necesidade dunha estreita 
coordinación entre o profesorado que imparte lingua estranxeira e o que a utiliza como 
instrumento de ensinanza doutras materias curriculares. 
 

1.2. Contextualización 

 

3° Curso de Educación Primaria - Inglés 

Centro: CPI O Feal Dirección: Rúa Río Seco s/n 

Teléfono: 881938177 Correo electrónico: cpi.feal@edu.xunta.es 

Localidade: Narón Provincia: A Coruña Código Postal: 15572 
 

Perfil do centro 

O CPI do Feal está emprazado no lugar do Feal, nunha zona ben comunicada no Concello 

de Narón. Dentro do Concello, o centro sitúase nun ambiente semiurbano, moi próximo aos 

polígonos industriais das Lagoas e do Río do Pozo, que constitúen os grandes motores 

económicos do Concello. 

mailto:cpi.feal@edu.xunta.es
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A súa andaina comeza no ano 1972 como centro de Educación Xeral Básica e a 

consecuencia das distintas reformas educativas chega á súa configuración actual como CPI, 

centro que integra alumnado de EI, EP, e ESO. 

Na actualidade, acolle arredor de seiscentos alumnos/as procedentes de distintas parroquias 

do Concello de Narón. A procedencia deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e 

alumnas das parroquias de Sedes, O Val, Castro, S. Xiao e S. Mateo, que viven nun 

contorno rural, atópanse os alumnos/as do Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros e Xuvia cunha 

procedencia semiurbana ou claramente urbana (núcleos de Xuvia, Piñeiros, Freixeiro e o 

Alto). Asemade, coexisten no Centro outras culturas minoritarias formadas principalmente 

pola etnia xitana, inmigrantes latinoamericanos e centroeuropeos. 

Este alumnado repártese en dous pavillóns. Un pavillón para as clases de EI e EP e outro 

para as da ESO, tendo o patio cuberto, as pistas e o patio exterior un uso compartido. 

 

Os recursos humanos cos que conta o CPI O Feal son os seguintes: 

-Persoal docente: 5 especialistas de EI, 14 xeneralistas de EP, 1 especialista de A/L, 3 

especialistas de Lingua Inglesa, 3 especialistas de Relixión Católica, 2 especialistas de PT, 1 

especialista de Educación Musical e 2 especialistas de EF; así como diversos profesores/as 

adscritos á ESO. 

-Persoal non docente: administrativa, conserxe e persoal de limpeza. 

-As familias e a ANPA: constitúen unha parte esencial dentro do proceso de ensino-

aprendizaxe do alumnado, por iso é importante que exista unha boa relación entre familia e 

escola. Cada titor/a de EI e EP conta cunha hora de atención ás familias, fixada na tarde dos 

mércores. 

A ANPA “O Buxato” xestiona durante este curso escolar os almorzos e a realización de 

actividades extraescolares. 

O CPI do Feal conta con servizo complementario de comedor xestionado polo propio centro, 

e con servizo de transporte utilizado polo 90% do alumnado. 

Composición do Departamento de Linguas Estranxeiras para Educación Primaria e 

Infantil 

1. Montserrat Fernández Carballeira 

2. Mª Mercedes Ruíz Lamas 

3. Norberto Leivas Rodríguez 
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Distribución dos alumnos e aluminas de terceiro de Educación Primaria 

Curso N° de alumnos/as  

Terceiro A 23  

Terceiro B 25 

 
Características do alumnado de terceiro curso do CPI O Feal 
 

O alumnado do terceiro curso de Educación Primaria do CPI O Feal presenta en xeral un 

nivel académico medio no conxunto das distintas materias. A nivel de conduta, atopámonos 

cun grupo de nenos e nenas inquedos e en canto á súa motivación, amosan interese na 

adquisición de novas aprendizaxes aínda que posúen unha concentración dispersa. Porén, a 

elevada ratio de alumnos/as en ámbolos grupos dificulta a miúdo o desenvolvemento das 

clases debido á dificultade que implica manter a orde na aula.  

No conxunto dos dous terceiros atopamos discentes que, xunto coas medidas de reforzo 

educativo ordinario, precisan de axuda especializada fóra da aula.  

En tódolos casos faise énfase na aprendizaxe de contidos como vocabulario e estruturas 

gramaticais básicas xa que estas servirán de base para unha futura aprendizaxe do idioma. 

1.3. As Competencias Clave Integradas 

 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán 

competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma.  

Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, constitúe 

un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que interaccionan 

permanentemente o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o 

alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe en 

situacións concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, habilidades e 

actitudes que posúe para resolver diferentes feitos en diversos contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante 

o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e estar. De esta 

maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados 

na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do 

alumno. En suma, estamos recoñecendo que a institución escolar non só prepara ó alumno 

no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de 
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aí que deba demostrar unha serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o 

respecto ós demais, responsabilidade e cooperación. 

Esta programación recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, 

estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, así 

como criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das 

competencias e o logro dos obxectivos da materia. 

 

2. DESEÑO CURRICULAR 

2.1. Currículo 

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da 

calidade educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación 

dos elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das 

ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o 

alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 

ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios 

de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e 

a resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e 

actitudes que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á 

adquisición de competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e 

módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que 

participe o alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes 

como a organización do traballo dos docentes. 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que 

se quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 

procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante 
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accións o que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar 

o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa 

que contribúen e facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables. 

2.2. Obxectivos 

 

O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos 

e nenas as capacidades que lles permitan:  

a) 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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no 

estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles 

permitan manexarse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 

sociais cos que se relacionan. 

 
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, 
a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de 
persoas con discapacidade nin por outros motivos. 
 
e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver 
hábitos de lectura en ambas linguas. 

f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 

permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotiás. 

g) 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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida 

cotiá. 

 
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a 
xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados evinculados con 
Galicia. 

i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a 

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais. 
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k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as 

diferenzas e empregar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

 
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 
súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 
prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de 
diversidade afectivo-sexual. 

n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

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

importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

2.3. Competencias clave 

 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno 

cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida 

persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro 

dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes 

con distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da 

escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, 

considerando a lectura coma o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta 

competencia. 
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O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en 

funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de 

convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós 

dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das 

capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola aprendizaxe e o recoñecemento das 

destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as 

súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as 

formas de expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, 

para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver 

problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en 

suma, establecer unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento 

procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo 

físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do pensamento 

científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, 

para actuar fronte ós retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. 

Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de 

novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital.  

O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles 

co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar 

novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 

función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario 

adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e 

adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por 

outra parte, a competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a 

motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender 

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de 

continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. 
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Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha 

reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os 

procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a 

executalos axeitadamente. 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para 

aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e 

actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do mundo no que se vive e 

exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 

 A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de 

coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o 

comportamento adecuado para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma 

construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

Na competencia cívica son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no 

ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o 

respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes 

relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e 

exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica 

adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas 

necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito 

persoal como no social ou laboral.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as 

oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas 

destrezas como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de 

decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e 

autoavaliación. 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma 

creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e 

esforzo, e o espírito emprendedor. 
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 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal 

e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos.  

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de 

diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar 

das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de 

interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 

2.3.1. Contribución da lingua estranxeira á adquisición das competencias clave. 

Imos expoñer os aspectos máis relevantes na nosa programación, a expensas do que a 

práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Tódolos libros de Oxford University Press ofrecen unha a gran variedade de actividades que 

promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento sistemático das destrezas 

escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 

En Amazing Rooftops os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación 

oral e escrita, desenvolvendo esta competencia en tódalas unidades. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

Diferentes actividades traballadas ao longo do libro do alumno axudan a desenvolver estas 

competencias, por exemplo: 

- Completan un debuxo baseándose nunhas coordenadas facilitadas por un compañero 

e facilitan as súas ao compañeiro (Unidade 1, lección 8, AB). 

- Xogan a un xogo de comunicación baseándose na información que interpretan dunha 

táboa (Unidade 3, lección 6). 

- Aprenden a presentar / identificar a información de diferentes maneiras, como un 

diagrama de fluxo (Unidade 4, lección 2, AB).  

 

 Competencia dixital 

 

Esta competencia desenvólvese en tódalas unidades Amazing Rooftops mediante: 

 O uso do iPack en tódalas leccións para a presentación e revisión do vocabulario, 

gramática, linguaxe cotiá, visualización das versións animadas das cancións, 

historias e filmes / vídeos, e participación nos xogos para consolidar os contidos. 

 O uso dos compoñentes dixitales de Amazing Rooftops: Digital Class Book, Digital 

Activity Book. 

 O contido da páxina web: www.oxfordplus.es 

 O uso da páxina Project Zone para buscar información para os seus proyectos. 

http://www.oxfordplus.es/
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 Competencia para aprender a aprender 

 

Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 

competencia a través de actividades de repetición, actividades de predición, practicando 

xogos de memoria e lóxica, categorizar o vocabulario, e reflexionando sobre o seu propio 

progreso co Self Evaluation. Tamén desenvolven esta competencia escoitando as historias, 

xa que aprenden a linguaxe de forma natural. 

  

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son 

vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o 

coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes 

desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a 

tolerancia e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade 

coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos diferentes 

niveis de Amazing Rooftops, xa que o método axuda aos alumnos a ter confianza en si 

mesmos, a tomar a iniciativa para realizar diferentes actividades e a poñelas en práctica na 

vida real, valorando as historias xa que pensan nelas de forma analítica, reflexionando sobre 

o traballo que fixeron na unidade, analizando os seus progresos. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

 

Tódalas unidades de Amazing Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta 

competencia a través de leccións culturais relacionadas con aspectos da cultura británica: 

 Unidade 1: visualizan unha historia sobre unha casa británica: At the cottage. 

 Unidade 2: visualizan unha historia sobre: At the carnival. 

 Unidade 3: visualizan unha historia sobre unha cafetería: A visit to the café. 

 Unidade 4: visualizan unha historia sobre unha visita á biblioteca: At the library. 

 Unidade 5: visualizan unha historia sobre unha visita a unha reserva de animais: At 

the wildlife park. 

 Unidade 6: visualizan unha historia sobre unha comida de domingo: Sunday Lunch. 

 

E mediante as leccións culturales relacionadas con aspectos de diferentes países do mundo: 

 Unidade 1: visualizan un vídeo blog sobre casas de diferentes países. 

 Unidade 2: visualizan un vídeo blog sobre traxes nacionais de diferentes países. 
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 Unidade 3: visualizan un vídeo blog sobre instrumentos musicais de diferentes países. 

 Unidade 4: visualizan un vídeo blog sobre historias tradicionais de diferentes países. 

 Unidade 5: visualizan un vídeo blog sobre aves de diferentes países. 

 Unidade 6: visualizan un vídeo blog sobre comida e bebida de diferentes países. 

 

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante escenificacións, 

cancións, debuxos, recortables e representacións tanto no libro do alumno coma no de 

actividades.  

 

2.4. Contidos 

 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e 

produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e  

conciencia intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención 

específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do 

sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua 

estranxeira. 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión: 

- Activación de coñecementos previos a partir de debuxos, mímica, preguntas... para á 

formulación de hipóteses sobre o que se vai escoitar en función dos interlocutores 

que participan na interacción e do contexto, en situacións de comunicación breves 

conectadas cos seus intereses e adaptadas a súa idade. 

- Interpretación das ideas principais expresadas en textos orais sinxelos a partir das súas 

experiencias e coñecementos. 

- Captación da idea global e identificación de elementos máis relevantes en textos orais, 

con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

- Identificación e asociación de significados apoiándose no contexto, ilustracións... 

- Asociación de palabras e expresións con elementos paraverbais (entoación, pausas, 

énfases…) e non verbais (expresión facial, xestos...). 

- Seguimento verbal e non verbal de instrucións sinxelas en situacións comunicativas 

habituais. 

- Repetición, memorización comprensiva e observación de modelos, para a adquisición 

do léxico e expresións cotiás da lingua estranxeira.  

B1.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: familiarización cos sons, pautas 

de ritmo e entoación característicos da lingua estranxeira, a través do modelo do mestre/a e 

de recursos audiovisuais. 
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 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces. 

Execución: 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos. 

- Apoiarse nos coñecementos previos. 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos paralingüísticos 

(xestos, expresións faciais, posturas, contacto visual ou corporal). 

- Participar en interaccións orais en situacións reais ou simuladas, próximas a súa 

idade, a través de respostas verbais e non verbais. 

- Producir textos orais coñecidos previamente mediante a participación activa en 

rutinas. 

- Producir textos orais cotiás de índole diversa tendo en conta tanto elementos 

lingüísticos como  extralingüísticos: utilizar xestos ou recorrer a imaxes para axudar 

na comprensión de producións orais. 

- Participar activamente en intercambios lingüísticos orais breves para expresar as 

necesidades de comunicación máis inmediatas, tendo en conta as habituais fórmulas 

de cortesía. 

B2.2. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos: 

- Uso axeitado dos sons propios da lingua estranxeira: pronuncia de palabras e frases 

cotiás de forma comprensible. 

- Iniciación ás normas que regulan a interacción oral (quendas de palabra, volume de 

voz e ritmo axeitado). 

- Uso e identificación de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e entoación para a 

produción de textos breves orais. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Actualización moi guiada de los coñecementos previos sobre el tipo de texto que se 

va a ler (p. e., cómo acostuman a ser los personaxes de los contos, cómo termina la 

historia, onde sucede la trama...).  

- Identificación de la idea global de textos moi sinxelos, elementais e moi familiares 

(contos, cancións ou chants...), e encadrados por imaxes redundantes e títulos moi 

evidentes del contido textual.  

- Identificación de palabras clave moi evidentes, concretas, sinxelas e familiares 

relacionadas cos personaxes a través del linguaxe no verbal o con el apoio de 
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ilustracións.  

B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos, expresións 

orais coñecidas e establecemento de relacións analíticas grafía-son. 

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: €, @.  

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación 

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: contos, notas, dramatizacións … 

Execución 

- Producir a mensaxe escrita con claridade, utilizando expresións e frases coñecidas. 

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do alumnado e 

de programas informáticos. 

- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao tema e usar algún recurso cohesivo 

para non repetir palabras. 

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais e de 

lectura. 

- Empregar programas informáticos para reproducir mensaxes escritos sinxelos 

- Reproducir progresivamente a forma gráfica de certas palabras en situacións 

comunicativas, sen modelos dados, a través de hipóteses ou tratando de recordar a 

súa forma. 

- Producir a partir de modelos, de palabras e expresións, coñecidas previamente en 

interaccións orais, para transmitir información. 

- Iniciar a reelaboración de informacións en ficheiros, libriños... breves textos escritos 

afíns aos intereses e experiencias de alumnos e alumnas, cunha intención 

comunicativa.  

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación moi elementais: 

- Uso dos signos de puntuación máis básicos. 

- Uso de símbolos de uso frecuente: €. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos, 

expresións orais coñecidas e establecemento de relacións grafía-son. 
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 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

- Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse. 

- Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación social na lingua 

estranxeira. 

- Aspectos sociais e culturais próximos aos intereses dos nenos e nenas dos países 

onde se fala a lingua estranxeira estudada e doutros países do mundo. 

- Recoñecemento da realidade plurilingüe da propia contorna. 

- Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara aos demais para comprender e facerse 

comprender. 

B5.2. Funcións comunicativas: 

- Establecemento de relacións sociais: saudar, agradecer, despedirse, dirixirse aos 

demais. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais dun mesmo/a 

e dos e das demais. 

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os días da semana, os meses e o 

tempo atmosférico etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre a localización de obxectos etc. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo. 

- Formulación de preguntas e respostas sinxelas en relación á cantidade. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os gustos e preferencias. 

- Realización de preguntas e respostas sobre a habilidade. 

- Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e negativo. 

- Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta. 

- Descrición de persoas, plantas e animais. 

- Expresión de desexos. 

- Formulación de preguntas sobre o desexo. 

- Expresión de instrucións. 

- Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de axuda (Can I have (pasta), 

please?). 

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas: 

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais como nome, idade, estado de ánimo, 

comida favorita... (What’s your name?, My name is, How old are you?, I’m, I´m 

(bored), What´s your favourite food?, My favourite food is...). 

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa (I´ve got, He/She´s got) e 

formulación da pregunta correspondente e resposta afirmativa e negativa (Have you 

got?, Yes, I have/No, I haven´t, Has he/she got?, Yes, he/she has, No, he/she 

hasn´t). 
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- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses e o tempo atmosférico 

(What day is it today?, It´s, What´s the weather like today?, It´s, What month are you 

in?, I´m in). 

- Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese (Where´s is it?, It´s 

in/on/under/next to). 

- Expresión de cantidade: contar desde 51 a 100. 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is it?, It´s). 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos o persoas (How many… 

are there?). 

- Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa (Do you like (cheese)?, Yes, I 

do/ No, I don´t). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 

like (chips)). 

- Realización de preguntas e respostas sobre habilidade (Can you (swim)?, Yes, I can;, 

No I can´t). 

- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play tennis), I can´t (play 

golf). 

- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wearing). 

- Preguntas e respostas sobre a vestimenta (What´s she/he wearing?, Who´s wearing 

(shoes)?). 

- Expresión de desexos (I want to (make a cake). 

- Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)). 

- Expresión de instrucións (Touch your (legs), listen, please…). 

- Realización de preguntas e respostas (What´s this?, It´s…). 

- Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have (pasta), please?). 

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a posesións persoais, a 

cores, números ata o 100, preposicións, días da semana, roupa, materiais e escolares, 

roupa, adxectivos para describir persoas, partes do corpo e a cara, deportes, equipamento 

deportivo, actividades ao aire libre, comida, moedas, estado e sentimentos, tempo 

atmosférico, días da semana, meses, accións, materiais, animais salvaxes, partes do corpo e 

da cara, e partes da casa. 

2.5. Metodoloxía 

2.5.1. Metodoloxía Didáctica 

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos 

previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó alumnado pero cunha 

vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co 

interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para 

construír así significados e atribuír sentido ó que aprende (partindo do que coñece e 
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formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). 

Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de 

cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos 

persoais ó longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns 

coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes 

contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de 

cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de 

aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a 

facer. Cada unha das unidades desta programación proporciona diferentes actividades que 

contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do 

alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das 

cancións e historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos 

sonoros das gravacións. 

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso esta programación 

está deseñada para ser utilizada con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo 

poidan participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, 

facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día 

a día. Existirá sempre na mesma un reforzo educativo para aqueles nenos e nenas que o 

requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non responda ós 

obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na 

consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a 

motivación e  o interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións 

inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, para 

os que poidan estancarse nalgún momento.  

 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles 

demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades desta 

programación proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de 

diferente participación. O alumno/a será o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a 

súa actividade construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe 

ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da 

lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, 

proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para 

o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe 

xa adquiridas e admitir o erro. 

 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de 

aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da 
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comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto 

enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou 

cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de adquisición. Pero é 

importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Estes erros corrixiranse ó 

finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en 

conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo.  

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor 

importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; Esta programación conta cun 

Caderno de Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que 

permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de cada alumno.  

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos 

alumnos. Teremos en conta esta situación ao ofrecer actividades interrelacionadas coas 

outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación 

coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa 

sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se 

relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, 

Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha 

determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o 

alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha 

bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe 

ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes 

efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, 

si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá 

utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as puidese 

adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado 

determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución 

escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de 

comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera 

pode considerar aínda que terá que facelo). 

 

2.5.2. Materiais e recursos didácticos 
 

O libro de texto utilizado é Amazing Rooftops de Oxford University Press. O alumno dispón 

do Class Book cunha unidade introdutoria na que se presentan os personaxes do curso e o 

contexto, seis unidades con nove leccións cada unha, seis leccións de lectura do reader e 

tres páxinas de material sobre festividades. Tamén dispón do Activity book, con práctica 

adicional para cada lección do Class Book así como as páxinas do dicionario de imaxes e 

actividades extra para axudar aos alumnos que necesitan reforzo ou un reto maior. Xunto co 
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Class Book, se proporciona un Amazing Rooftops reader, para que os alumnos sigan as 

emocionantes aventuras dos personaxes. O profesor dispón dun código para descargar o 

Amazing Rooftops reader, para que os alumnos sigan as emocionantes aventuras dos 

personaxes. Tamén lles dará acceso ao sitio web Project Zone, para atopar a información 

necesaria para completar os seus proxectos. Finalmente poden acceder ao i-Progress 

Check cun código proporcionado no Activity Book, para completar as actividades de repaso 

online cada dúas unidades. 

O profesor dispón do iPack, con presentacións e material práctico para ser utilizado coa 

lousa dixital interactiva ou o portátil e o proxecto. Inclúe animacións, presentacións das 

cancións, vídeos, actividades e xogos. Dispón tamén da Guía didáctica (Teacher's Guide), 

cunha sección introdutoria na que se explica a metodoloxía do curso, notas didácticas 

amplas, transcricións das audicións, as respostas ás actividades dos alumnos e xogos para 

reforzar a linguaxe. O Teacher’s Resource Pack contén 116 flashcards para presentar o 

vocabulario clave de cada unidade, 116 word cards, 4 pósters e 60 story cards. 

O profesor pode acceder aos audios, ou ben do iPack ou ben descargando os arquivos MP3 

do Class Book, Activity Book e test desde Oxford Premium. Desde Oxford Premium pode 

descargar así mesmo o Amazing Rooftops suite, con tódolos tests, avaliación sobre as 

competencias, táboas de avaliación e un rexistro de nivel da clase. Pode descargar tamén 

tódalas fichas de reforzo das unidades: grammar, vocabulary, festivals, story, literacy 

worksheets. 

Os recursos multimedia mencionados: iPack e a web Oxford Premium, xunto cos libros 

dixitais: Digital Class Book, Digital Activity Book, Project Zone, i-Progress Check e a páxina 

www.oxfordplus.es, integran por completo o uso das TIC na aula, permitindo ós profesores 

adoptar as mellores solucións dixitais de acordo ó alumnado ou ó centro no que se 

desenvolve o ensino. 

2.5.3. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van 

traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de 

brainstorming ou actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con 

soporte de flashcards, pósteres, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás 

intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución 

e mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua 

inglesa. Estas actividades son:  

 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven 

na unidade didáctica (Vocabulary). 

http://www.oxfordplus.es/
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 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes (Listening 

and Speaking). 

 A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 De reforzo e ampliación 

Partiremos do recoñecemento de que en tódalas clases hai alumnos/as con diferentes 

estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ó tempo que 

perseguiremos o obxectivo de que tódolos/as alumno/a participen no proceso de 

aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de 

capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que 

tódolos/as alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo 

de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen 

dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 Actividade opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher's Book. 

 As actividades propostas no Teacher’s Resource CD-ROM: 

- Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación baseadas 

nas diferentes secciones estudadas na unidade: Reinforcement, Extension, 

Culture, Story, Cross-curricular, Phonics e Song. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 As actividades adicionais propostas no Activity Book: 

- Fast finishers: para aqueles alumnos que rematan pronto e baseadas no 

contido da lección. 

 De desenvolvemento de competencias clave 

 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou 

varias competencias clave, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades dixitais. 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 
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 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, chants, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 De avaliación 

 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o 

progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as 

aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os procesos de ensino 

e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos 

alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización de 

actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 

- Actividades de repaso para cada dúas unidades: i-

Progress Check (www.oupe.es/extra) 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de avaliación 

referidas en Amazing Rooftops (descargables en Oxford Premium): 

- Unit tests 1-6 (Standard & Challenge) 

- End-of-term 1-3 (Standard & Challenge) 

- End-of-year test (Standard & Challenge) 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de 

auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- A autoavaluación de cada unidade Self-Evaluation (AB). 

 

 Complementarias e extraescolares 

 

Ademais de colaborar coas actividades programadas polo centro segundo o calendario escolar 
2020/21, a nivel de aula, tamén se desenvolverán  estas actividades relacionadas con festividades da 
cultura e tradición inglesa: 
 

Actividade Trimestre 

Halloween             1º (outubro) 

Guy Fawkes’ Night 1º (novembro) 

Christmas 1º (decembro) 

Carnival 2º (febreiro) 

St. Patrick’s day 2º (marzo) 

Easter and Lent 2º (marzo) 

Pancake’s day 3º (maio) 

Environment day 3º (xuño) 

 
Intentarase continuar co uso da plataforma Etwinning, realizando algúns proxectos con grupos de 
alumnado do noso centro e outros centros europeos. 
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2.5.4. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 
 

No centro contamos cun aula específica de inglés no que se desenvolvían as sesión de 3º e 
4º nivel de Educación Primaria. 

Este curso, por mor da situación sanitaria actual e, atendendo ao protocolo de adaptación da 
Covid19 no noso centro, as sesións realizaranse nas aulas de referencia. 

2.5.5. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Ao longo do curso, deberemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que 

tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, ofreceremos 

actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para 

a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se 

deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de forma diferente ás 

actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Deste xeito, deberemos ser 

conscientes en todo momento das diferenzas, características e necesidades de cada 

alumno/a, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

Esta programaciónofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 

individualizada ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe.  

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares 

apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais 

de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu 

máximo potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as 

medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do 

seu desfase para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 
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c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto 

medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, 

tomaranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con 

dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, 

buscando a integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos 

contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou nos materiais 

considerados como tales.  

2.6. Avaliación 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia 

coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados 

expresamente a conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é 

o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos 

que identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o 

caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial, realizada de xeito oral, con actividades e 

xogos para avaliar o nivel inicial do alumnado, e a final e, sobre todo, a continua ou 

formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e 

que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 3ª de 

primaria na que o alumno deberá demostrar o grao de adquisición das competencias en 

comunicación lingüística e matemática. Ó final de 6ª de primaria deberá tamén demostrar o 

grao de adquisición de competencias clave, así como a realización dos obxectivos da etapa. 

2.6.1. Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos 

permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, 

serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en 

consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como 

de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e 

resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación 

entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e 

final de curso, se o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de obter 

unha clasificación insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de 

avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia 

avaliación.  

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe 

avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do 

curso. Con respecto á avaliación por competencias, dado que estes son moi xenéricos, 

debemos concentrarnos moito máis, as compartir para facer con que nos sirvan como 
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referencia para a acción educativa e para demostrar a competencia do alumno, e é o que 

chamamos de indicadores. Para a súa referencia, se inclúe na seguinte sección a lista 

completa tanto dos criterios da avaliación como os indicadores de competencias clave.   

 

2.6.2. Mínimos esixibles e criterios de cualificación. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Comprende explicacións e instrucións sinxelas así como as ideas principais de 

presentacións breves de temas cotiás con axuda de soporte visual e dixital. 

 Capta a información máis relevante e identifica información global en mensaxes 

diversas sobre temas familiares e de interese. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS. 

 Reproduce cancións  e rimas traballadas previamente  dun xeito comprensible 
tentando achegarse a pronuncia e entoación adecuadas, así como a participación 
activa. 

 Participa comprensivamente en situacións de comunicación (da vida da aula ou 

simuladas). 

 Respecta as convencións do proceso comunicativo como escoitar con atención e 

interese, mirar quen fala e valorar as intervencións das outras persoas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Comprende textos escritos moi sinxelos  previamente traballados oralmente, en 

soporte papel e dixital. 

 Amosa interese pola lectura de contos en lingua estranxeira e entende o argumento 

seguindo o apoio visual. 

 Amosa adquisición do léxico previamente traballado. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Escribe frases sinxelas referidas a situacións cotiás a partir de modelos. 

 Amosa curiosidade cara a lingua estranxeira como instrumento de comunicación. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL. 

 Utiliza as rutinas de saúdo e despedida respectando as fórmulas básicas de cortesía 

e diferenza preguntas e respostas simples. 

 Manexa o vocabulario básico de aula para interactuar cos demais. 
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 Usa formas e estruturas propias da lingua en diferentes contextos comunicativos e 

motivadores de forma significativa. 

 Amosa interese por outras linguas e outras culturas e a relación coas propias. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Durante todo o curso realizaranse unha serie de probas, tanto escritas como orais, ao final 

de cada unidade. O resultado destas probas constituirán un 40% da nota final do trimestre. 

Unha participación activa durante as sesións, de interese por aprender unha nova lingua e 

de esforzo e traballo diario, constitúe o 30 % da nota final do trimestre. 

Unha actitude positiva e de respeto cara os demais, vai a constituír o 30% restante da nota. 

Durante as sesións, e a través dos rexistros individuais e da observación directa ao 

alumnado, iranse anotando os logros e tamén as faltas, tanto en actitude como en traballo. 

Cada falta considerada como grave, repercutirá na nota final do trimestre con medio punto 

menos. 

2.6.3. Recursos e instrumentos de avaliación 
 

Procedementos 

INSTRUMENTOS 

Escritos Orais Observación 
directa e 

sistemática 

Outros 

 Tarefas 
diversas 
realizadas 
polo alumnado 
na actividade 
diaria da aula 

 Caderno de 
clase do 
alumno/alumn
a 

 Actividades de 
avaliación 
(libros, fichas, 
probas 
escritas …) 

 Traballos en 
grupo 

 Actividades de 
expresión oral 
e escrita 

 Preguntas 
individuais ou 
grupais 

 Participación 
do alumno/a 

 Intervención 
na aula 

 Postas en 
común 

 Probas orais 
individuais 

 Lectura 
expresiva 

 Preparación 
en grupo de 
diversas 
actividades: 
coloquios, 
exposicións, 
debates … 

 Rexistros 
 Ficha 

rexistro 
individual 

 Avaliación da 
programació
n docente 

 Rúbricas 
trimestrais 
por 
competencia
s 

 Rúbricas por 
unidades 
didácticas. 
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 Actividades 
interactivas 

 Actitude na 
aula 

 

2.6.4. Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o terceiro curso de Educación 

Primaria na área de lingua estranxeira están organizados en cinco seccións principais: 

comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento 

da lingua e conciencia intercultural, e son os seguintes: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

- B1.1. Comprender o sentido xeral, e a información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá (os deportes, os animais, as 

comidas preferidas), conectados cos propios intereses e coas propias 

experiencias e articulados con claridade e lentamente transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos que non distorsionen a mensaxe e conten co apoio visual 

correspondente. 

 

- B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e a información máis relevante do texto. 

 

- B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 

contextos comunicativos de forma significativa. 

 

   Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 

- B2.1. Falar de si mesmo e das persoas da súa contorna inmediata, de obxectos, 

así como de expresar os seus gustos e intereses, usando expresións e frases 

sinxelas e de uso moi frecuente, normalmente illadas ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or). 

 

- B2.2. Participar de forma activa e comprensible en conversas que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou sobre 

temas moi familiares, aínda que en ocasións a pronuncia non sexa tan clara e 

poida provocar confusións lingüísticas. 

 

- B2.3. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de 

uso diario. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas principais en 

textos escritos sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de 

interese para o alumnado e conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

 

- B3.2. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas básicas que expresen pausas, exclamacións, interrogacións e 

interrogacións. 

 

- B3.3. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, e as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

- B4.1. Escribir textos sinxelos seguindo un modelo dado, compostos de frases 

simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando con razoable corrección as 

convencións ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si 

mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e predicibles. 

 

- B4.2. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con 

razoable corrección frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha 

ortografía aceptable. 

 

- B4.3. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar actividades 

predeseñadas polo persoal docente. 

 

 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

 

- B5.1. Identificar aspectos socioculturais básicos e significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos adquiridos sobre estes a unha comprensión 

adecuada do texto. 

 

- B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e desexos de participar en actividades 

individuais ou colectivas que soliciten o seu uso comunicativo. 

 

- B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente. 
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- B5.4. Obter e dar información básica persoal, a súa contorna máis inmediata e na 

situación de comunicación propia da aula. 

 

- B5.5. Expresar nocións básicas e relativas a tamaño, cantidade, posesión,número 

calidades físicas, forma, cor, tempo atmosférico. 

 

- B5.6. Expresar a localización dos obxectos. 

 

- B5.7. Expresar e identificar os seus desexos. 

 

- B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas máis básicas e 

frecuentes para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel. 

 

- B5.9. Recoñecer as estruturas sintácticas básicas e os seus significados 

asociados. 

 

- B5.10. Utilizar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou grupos de 

palabras con conectores básicos como “e, ou”, adecuándoas aos propósitos 

comunicativos. 

 

- B5.11. Mostrar un control limitado dun conxunto de estruturas gramaticais sinxelas 

e de modelos de oracións e frases dentro un repertorio memorizado. 

 

- B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en contextos comunicativos 

sinxelos. 

 

- B5.13. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a 

situacións cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas súas 

experiencias. 

 

- B5.14. Distinguir a función ou funcións comunicativas do texto e os seus 

expoñentes máis habituais. 

2.6.5. Estándares de aprendizaxe avaliables. 
 

Os estándares de aprendizaxe para este curso foron organizados en cinco seccións 

principais: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e conciencia intercultural. Recollemos a continuación o lexislado: 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

- PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións 
verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá. 
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- PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e 

sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares ou do seu interese, que conteñen 
con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado. 

 
- PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, avisos). 
 

- PLEB1.4. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas e conversas breves 
nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios 
de comunicación e da Internet. 

 
- PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, 

indicacións, peticións, avisos). 
 

- PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe 
compartido.  
 

 Bloque 2. Produción de textos orais 
 

- PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e 
ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 
entoación comprensibles. 

 
- PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta. 

 
- PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de xogos. 
 

- PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 

  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

- PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados 
previamente de forma oral. 

 

- PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio 
visual redundante e identifica os e as personaxes principais. 

 

- PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira. 

 

- PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. 
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- PLB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións da biblioteca de aula para a 
súa lectura guiada e respectando as súas normas de funcionamento. 

 

- PLB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e aprender a través dos textos 
escritos. 

  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

 

- PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá 
traballadas previamente de forma oral. 

 

- PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando a 
estrutura gramatical coñecida. 

 

- PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e 
con léxico relacionado co tema da escritura e cos seus intereses. 

 

- PLEB4.4. Completa un formulario en liña con seus datos e dos e das demais (nome, 
apelido e idade...). 

 

- PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase 
como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que 
hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar. 

 

- PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna 
inmediata de xeito elemental. 

 

- PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía 
axeitada para a súa idade. 

 

- PLEB4.8. Valora a lingua escrita como medio de comunicación. 

  

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

 

- PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas 
(nome, idade, actividades, favoritas e gustos) sobre si mesmo e sobre os demais. 

 

- PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as 
fórmulas de cortesía básicas (hello, goodbye, see you...). 
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- PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes 
ilustrativas. 

 

- PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de obxectos. 

 

- PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos. 

 

- PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a 
concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos. 

 

- PLEB5.7. Diferenza preguntas e respostas simples. 

 

- PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para, por exemplo, 
desenvolverse nas interaccións máis habituais. 

 

- PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados 
e dramatizacións etc. 

 

- PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para 
participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e 
escribir con léxico traballado traballado previamente de forma oral. 

 

- PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios 
lingüísticos en situacións rutineiras reais ou simuladas a través de respostas verbais e 
non verbais. 

 

- PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna. 

 

- PLEB5.13. Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas e teñen 
outras culturas. 

 

- PLEB5.15. Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para avanzar 
no desenvolvemento dunha conciencia intercultural. 
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2.7. Elementos de avaliación. 
 

Existe unha relación entre os distintos elementos do currículo que interveñen no proceso de 

avaliación: criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave e 

indicadores. Na seguinte táboa recollemos estes elementos organizándoos en cinco 

bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e conciencia intercultural. 
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B1.1. Comprender o sentido xeral, e 

a información máis relevante en 

interaccións verbais, con estruturas 

simples e léxico de uso cotiá (os 

deportes, os animais, as comidas 

preferidas), conectados cos propios 

intereses e coas propias 

experiencias e articulados con 

claridade e lentamente transmitidos 

de viva voz ou por medios técnicos 

que non distorsionen a mensaxe e 

conten co apoio visual 

correspondente. 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a 

información máis relevante en interaccións 

verbais, con estruturas simples e léxico de 

uso cotiá.  

 

CL 

 

CL1.3. Capta o sentido global en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 
 
CL1.4. Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de 
interese. 

B1.2. Coñecer e aplicar as 

estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, 

e a información máis relevante do 

texto. 

PLEB1.2. Comprende os puntos principais 

de narracións e presentacións breves e 

sinxelas e ben estruturadas sobre temas 

familiares ou do seu interese, que 

conteñen con imaxes e ilustracións que 

clarifiquen o seu significado.  

 

CL 

 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións 
lingüísticas, identificando palabras e frases 
esenciais relacionadas co seu entorno máis 
cotián. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, PLEB1.3. Entende o que se lle di en CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

rítmicos e de entoación básicos nos 

diferentes contextos comunicativos 

de forma significativa. 

situacións comunicativas habituais 

sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos).  

 

AA ritmo, acentuación e entoación da lingua 
estranxeira en diferentes contextos 
comunicativos. 
 
AA2. Usa algunhas estratexias de tipo 
receptivo ou interactivo para resolver 
problemas de comunicación. 

 PLEB1.4. Identifica a información esencial 

de mensaxes sinxelas e conversas breves 

nas que participa que traten sobre temas 

familiares procedentes de diferentes 

medios de comunicación e da Internet. 

CL CL1.3. Capta o sentido global en textos 
orais sobre temas familiares e de interese. 

 PLEB1.5. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, peticións, 

avisos). 

  

 PLEB1.6. Valora as interaccións orais 

entre iguais como medio de aprendizaxe 

compartido. 

  

 
 
Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B2.1. Falar de si mesmo e das PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e CL CL3.1. Participa en interaccións orais 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

persoas da súa contorna inmediata, 

de obxectos, así como de expresar 

os seus gustos e intereses, usando 

expresións e frases sinxelas e de 

uso moi frecuente, normalmente 

illadas ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or).  

elementais previamente preparadas e 

ensaiadas sobre temas moi próximos a si 

mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B2.2. Participar de forma activa e 

comprensible en conversas que 

requiran un intercambio directo de 

información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi 

familiares, aínda que en ocasións a 

pronuncia non sexa tan clara e poida 

provocar confusións lingüísticas. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, chants) aprendidos a través de 

xogos. 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a quen 

fala, respectando o turno de palabra. 

B2.3. Producir patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación 

básicos e de uso diario 

PLEB2.5. Amosa interese e respecto 

polas achegas dos seus compañeiros/as. 

CL 

SC 

CL2.1. Canta unha canción empregando de 

maneira axeitada os elementos lingüísticos 

e paralingüísticos apropiados. 

CL2.2. Recita tonadillas, trabalinguas, 

pequenos poemas, etc. coa entoación e 

pronuncia axeitadas.   

SC1. Participa en interaccións orais dirixidas 

sobre temas coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B3.1. Identificar o tema e 

comprender o sentido xeral e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos de temas previamente 

traballados de forma oral e de 

interese para o alumnado e conte 

con apoio visual en soporte papel ou 

dixital.  

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral.  

 

CL CL4.1. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos captando o sentido global dos 

mesmos. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

B3.2. Discriminar patróns gráficos e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas básicas 

que expresen pausas, exclamacións, 

interrogacións e interrogacións.  

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dunha historia sinxela acompañada de 

apoio visual redundante e identifica os e 

as personaxes principais.  

 

CL CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

B3.3. Coñecer as estratexias 

básicas máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, e as 

ideas principais en textos escritos 

sinxelos.  

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira.  

 

CL 

AA 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar dicionarios 

bilingües visuais.   
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias 

básicas para a comprensión lectora. 

CL 

AA 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar dicionarios 

bilingües visuais.   

 PLB3.5. Iníciase na selección de contos 

ou narracións da biblioteca de aula para a 

súa lectura guiada e respectando as súas 

normas de funcionamento. 

  

 PLB3.6. Amosa interese por informase, 

comunicarse e aprender a través dos 

textos escritos. 

  

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B4.1. Escribir textos sinxelos 

seguindo un modelo dado, 

compostos de frases simples illadas, 

nun rexistro neutro, utilizando con 

razoable corrección as convencións 

ortográficas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida cotiá 

traballadas previamente de forma oral.  

 

CL CL5.1. Escribe frases referidas a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

mesmo/a, da súa contorna máis 

inmediata e de aspectos da súa vida 

cotiá, en situacións familiares e 

predicibles.   

B4.2. Aplicar patróns gráficos e 

convencións ortográficas básicas 

para escribir con razoable corrección 

frases curtas que utiliza 

normalmente ao falar, cunha 

ortografía aceptable..   

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas 

seguindo un modelo dado e respectando a 

estrutura gramatical coñecida.  

CL CL5.2. Escribe textos referidos a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos de diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

B4.3. Iniciarse no uso das 

ferramentas informáticas para 

completar actividades predeseñadas 

polo persoal docente. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura e cos seus intereses.  

 

CL 

 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos de diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

 PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

con seus datos e dos e das demais 

(nome, apelido e idade...). 

CL 

AA 

CL5.2. Escribe textos referidos a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos de diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

 

AA1. Use algunhas estratexias para 

aprender a aprender, como usar dicionarios 

bilingües visuais. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en 

clase como, por exemplo, onde está un 

obxecto ou un lugar, de que cor é un 

obxecto, que hora é, cales son os seus 

gustos ou se hai algo nun determinado 

lugar. 

  

 PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata de xeito elemental. 

  

 PLEB4.7. Presenta os seus textos de 

forma coidada, ordenada e cunha 

caligrafía axeitada para a súa idade. 

  

 PLEB4.8. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 

  

 
 
 
Bloque 5. Coñecemento de la lingua e conciencia intercultural 
 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

B5.1. Identificar aspectos 

socioculturais básicos e 

significativos e aplicar 

progresivamente os coñecementos 

PLEB5.1. Pregunta e responde para 

dar/obter información en conversas 

básicas (nome, idade, actividades, 

favoritas e gustos) sobre si mesmo e 

SC SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a quen 

fala, respectando o turno de palabra. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

adquiridos sobre estes a unha 

comprensión adecuada do texto. 

sobre os demais.  

B5.2. Amosar curiosidade pola 

lingua e desexos de participar en 

actividades individuais ou colectivas 

que soliciten o seu uso 

comunicativo. 

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e 

despedidas e diríxese aos demais 

utilizando as fórmulas de cortesía básicas 

(hello, goodbye, see you...).  

 

CL 

SC 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a quen 

fala, respectando o turno de palabra. 

B5.3. Iniciar e rematar as 

interaccións adecuadamente. 

PLEB5.3. PLEB5.3. Identifica, asocia e 

menciona palabras e frases simples con 

imaxes ilustrativas.  

 

CL 

SIEE 

 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

SIEE1. Busca e recompila información 

sobre temas coñecidos en diferentes 

soportes. 

B5.4. Obter e dar información básica 

persoal, a súa contorna máis 

inmediata e na situación de 

comunicación propia da aula.   

PLEB5.4. Expresa e identifica a 

localización básica de obxectos. 

 

CL 

SC 

CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do 

ritmo, acentuación e entoación da lingua 

estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar a quen 

fala, respectando o turno de palabra. 

B5.5. Expresar nocións básicas e 

relativas a tamaño, cantidade, 

posesión, número calidades físicas, 

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito 

elemental os seus desexos.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

forma, cor, tempo atmosférico.  

B5.6. Expresar a localización dos 

obxectos. 

PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.7. Expresar e identificar os seus 

desexos. 

PLEB5.7. Diferenza preguntas e 

respostas simples 

 

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.8. Utilizar adecuadamente as 

estruturas morfosintácticas máis 

básicas e frecuentes para realizar 

as funcións comunicativas propias 

do seu nivel.   

 

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas 

básicas e sinxelas para, por exemplo, 

desenvolverse nas interaccións máis 

habituais.  

CL CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.9. Recoñecer as estruturas 

sintácticas básicas e os seus 

significados asociados.   

PLEB5.9. Participa activamente en xogos 

de letras, elaboración de glosarios 

ilustrados e dramatizacións, etc.  

 

CL CL1.2. Identifica aspectos fonéticos, do 

ritmo, acentuación e entoación da lingua 

estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos. 

B5.10. Utilizar estruturas sintácticas 

básicas (p. e. enlazar palabras ou 

grupos de palabras con conectores 

básicos como “e, ou”, adecuándoas 

aos propósitos comunicativos. 

PLEB5.10. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario básico 

necesario para participar nas interaccións 

de aula, ler textos sinxelos adecuados á 

súa idade e escribir con léxico traballad 

traballado previamente de forma oral.  

CL CL1.4. Identifica informacións específicas 

en textos orais sobre temas familiares e de 

interese. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

 

B5.11. Mostrar un control limitado 

dun conxunto de estruturas 

gramaticais sinxelas e de modelos 

de oracións e frases dentro un 

repertorio memorizado. 

PLEB5.11. Participa de forma activa, 

cooperadora e respectuosa en 

intercambios lingüísticos en situacións 

rutineiras reais ou simuladas a través de 

respostas verbais e non verbais.  

 

CL 

SC 

CL2.3. Participa en representacións 

sinxelas. 

SC1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.12. Comprender e utilizar o 

léxico propio do nivel en contextos 

comunicativos sinxelos. 

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe 

da súa propia contorna. 

CL 

SC 

CL1.1. Recoñece o léxico e as realizacións 

lingüísticas, identificando palabras e frases 

esenciais relacionadas co seu entorno máis 

cotián. 

CL3.1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre temas 

coñecidos identificando a información máis 

importante. 

CL5.1. Escribe frases referidas a situacións 

cotiás próximas á experiencia a partir de 

modelos. 

SC1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

B5.13. Recoñecer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

PLEB5.13. Amosa interese por coñecer 

persoas que falan outras linguas e teñen 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias - Indicadores 

frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos 

relacionados coas súas 

experiencias. 

outras culturas. 

B5.14. Distinguir a función ou 

funcións comunicativas do texto e 

os seus expoñentes máis habituais. 

PLEB5.15. Relaciona elementos 

socioculturais estranxeiros cos propios 

para avanzar no desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 

  

 

3. TEMPORALIZACIÓN 
 
Nesta programación presentamos 6 unidades didácticas, unha de introdución e dúas dedicadas a festividades. 
Cada unidade didáctica ten 9 sesións de 50 minutos cada unha. Á de introdución dedicaránselle dúas sesións e ás de festividades 
dúas sesións cada unha. 
Ao final de cada trimestre, traballaremos durante dúas sesións cunha historia que nos servirá de repaso e reforzo de contidos. 
Hai que ter en conta que esta programación ten un carácter flexible e poderá ser adaptada en relación ás características, intereses e 
ritmo de aprendizaxe do alumnado ou por mor da participación e colaboración do departamento coas actividades complementarias 
e/ou extraescolares programadas polo centro. 
A continuación presentamos unha táboa da distribución de unidades por sesións, facendo alusión tamén ás áreas temáticas que se 
traballan en cada unha delas. 
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3.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 

 

UNIDADE Nº Sesións 
Planificación 

do tempo 
 

Áreas temáticas 

0 ON HIGH STREET 2 2 horas Greetings/To have 
got/Numbers from 1-100 

1 AT FLAT NUMBER 
6 

9 9 horas Furniture vocabulary/ There’s-
There are/ To be and to have 

2 AT THE FANCY 
DRESS SHOP 

9 9 horas Clothes vocabulary/ I’m 
wearing/Colours/ Describing 
people 

Project 1: Land on 
Earth 

2 2 horas Reviewing contents and 
grammar 

3 AT ROOFTOPS 
CAFÉ 

9 9 horas At the cafe vocabulary/ 
Musical instruments/ To can 

4 AT THE LIBRARY 9 9 horas Book characters vocabulary/ 
Describing people 

Project 2: The Ocean 2 2 horas Reviewing contents and 
grammar 

5 AT ROOFTOPS 
ZOO 

9 9 horas Wild animals vocabulary and 
adjectives related to them/ 
Prepositions/ Where is the...? 
It’s... 

6 AT THE 
TAKEAWAY 

9 9 horas Food vocabulary/ Likes & 
Dislikes/ Some-Any  

Project 3: Earth’s 
climate 

2 2 horas Reviewing contents and 
grammar 

Festivals 4 4 horas Christmas and environment 
day vocabulary 

 

Actividades extra programadas polo centro 

 
Temos que lembrar que se trata dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-

clase pois pode ser empregada de maneira simultánea con alumnos/as que presenten 

dificultades na aprendizaxe de idiomas, así coma con aqueles que posúan coñecementos un 

pouco máis avanzados. Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do profesor/a 

e os alumnos/as, e a propia evolución do curso. 
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4. METODOLOXÍA E RECURSOS NO CASO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

No caso de novo confinamento ou illamento do grupo-clase pola situación sanitaria Covid19, 

tomarase como referencia o traballo realizado no 3º trimestre do curso anterior. 

Establecerase unha primeira comunicación coas familias, telefónica para asegurarse que 

todos teñen opción de conexión e comunicación telemática co profesor/a. 

Unha vez localizadas e conectadas todas as familias, respectarase o horario habitual da 

materia para realizar videoconferencias co alumnado. 

As actividades entregaranse a través da aula virtual ou por correo electrónico, estando 

dispoñible éste último para calquera duda das familias ou do alumno/a en cuestión. 

En canto á avaliación, terase en conta a participación e implicación do alumnado nas 

sesións telemáticas, o seu traballo dende a casa e a consecución de obxectivos. 

Para as famillias sen conexión, intentarase proveer ás mesmas, dende o centro, do material 

axeitado para poder asistir ás sesións telemáticas.  

De non poder realizarse, intentarase outro método de comunicación coas mesmas, 

trasladando as actividades impresas. 

5. ACTIVIDADES REFORZO/AMPLIACIÓN DE CONTIDOS NON DADOS NO CURSO 

PASADO. 

A comezos do curso, realizaranse diversas actividades orais e escritas que nos desvelarán o 

nivel de coñecementos co que parte o alumnado neste curso 2021-22. 

No caso de necesitar reforzo de contidos ou explicacións de novos contidos non dados no 

curso anterior, flexibilizarase a programación para introducir diversas actividades que nos 

permitan complementar os contidos actuais cos contidos anteriores (non dados). 

Utilizarase tamén a aula virtual como rescurso de reforzo de contidos na casa, tanto de 

contidos novos como do curso pasado. 

6. TRANSVERSALIDADE 
 

Na aula se promoverá o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva 
entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes 
ao principio de igualdade de trato en non-discriminación por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social. 
Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal familiar e social, así como dos valores que 
sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o 
respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 
respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración polas vítimas do terrorismo, e 
a prevención do terrorismos de calquera tipo de violencia. 
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Tamén, en colaboración cos demais mestres do centro levaranse a cabo determinada 
actividades relacionadas con datas e festividades puntuais especificando a finalidades 
educativa de cada unha delas. 

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a 
atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o 
mesmo grupo de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e 
experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses 
e motivacións no ensino. 
É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a 
metodoloxía para que todos os alumnos poidan alcanzar os obxetivos estabelecidos. Do 
mesmo xeito, debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis 
capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en 
ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, 
presentando as mesmas actividades de formas diferentes das actividades propostas no 
libro do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen dirixir e propoñer 
algunhas actividades ou outras e deberán ser consciente en todos os momentos destas 
diferenzas, non só na hora de avaliar, senón tamén na hora de ensinar e planificar o 
proceso de ensino-aprendizaxe. 
Actividades de reforzo e extensión que permitan una atención individualizada aos 
alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe.  
Propóñense actividades de extensión e ampliación para os alumnos para afrontar 
diferentes expectativas do alumnado. 

8. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 
 
Para fomentar o uso das novas tecnoloxías da educación, nas nosas sesións diarias, 
utilizaremos o ipack do nivel correspondente con diversas actividades, cancións e xogos 
interactivos. 
O alumnado poderá tamén acceder, dende a súa casa, a contidos relacionados coas 
unidades a través de dúas canles, a oxfordlearningzone para alumnado e a aula virtual da 
área de lingua estranxeira de Primaria. 

9. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO 
 

Na aula de lingua inglesa contamos cunha biblioteca na que se poden atopar lecturas 
enfocadas aos diferentes niveis así como para educación infantil. Utilizarase a mesma como 
fonte de recursos para o profesorado e como instrumento de reforzo e ampliación para o 
alumnado. Deste xeito, e de acordo co que se está a traballar, o alumnado poderá dispoñer 
dela cando a necesite. 
O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, contará no seu corredor, cun pequeno 
recuncho adicado á lectura de textos en lingua estranxeira, con libros relacionados cos seus 
intereses e niveis de lectura, cómics, revistas, xornais, panfletos informativos de cidades 
estranxeiras...etc. 
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Nos distintos niveis de primaria, ademais das diversas lecturas que van xurdindo conforme 
avanzan as unidades, realizarase unha actividade trimestral de fomento á lectura. 
Estas actividades poderán variar según o trimestre e as características do grupo e irán 
dende lecturas grupais, lecturas individuais, contacontos, dramatización de pequenos 
fragmentos de obras de teatro en inglés... 
Ao longo do curso e utilizando varios soportes como libros de texto, libros da biblioteca de 
aula, artigos, información en formato dixital...etc, tamén se realizarán actividades 
encamiñadas ao fomento da lectura sobre diversos temas relacionados coa cultura e 
celebracións inglesas e intereses do alumnado. 
 

10. CONTRIBUCION AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 
 

A comezos do curso, estableceranse na aula “classroom rules”, normas básicas de 
convivencia para o alumnado que a utilice. Deste xeito facilitarase un clima positivo de 
respeto cara aos demáis. 
O alumnado tamén será coñecedor dos seus dereitos e deberes así como das distintas 
actitudes consideradas de gravidade para a convivencia no centro. 
No caso de existir sanción a un alumno/a, o profesor levará a cabo as medidas oportunas 
recollidas no NOF do centro. 
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11. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a 

súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un modelo cos indicadores 

de logro e os elementos a avaliar: 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resulta

do 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Programación 
didáctica. 

Non se adecúa ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
completamente 
ó contexto da 
aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron 
medidas de 
mellora tralos 
resultados 
académicos 
obtidos. 

Identificáronse 
as medidas de 
mellora a 
adoptar tralos 
resultados 
académicos 
obtidos. 

Adoptáronse 
medidas de 
mellora segundo 
os resultados 
académicos 
obtidos. 

 

Medidas de 
atención á 
diversidade. 

Non se adoptaron 
medidas de 
atención á 
diversidade 
adecuadas. 

Identificáronse 
as medidas de 
atención á 
diversidade a 
adoptar. 

Adoptáronse 
medidas de 
atención á 
diversidade 
adecuadas. 

 

Temas 
transversais. 

Non se traballaron 
tódolos temas 
transversais na 
materia. 

Traballáronse a 
maioría dos 
temas 
transversais na 
materia. 

Traballáronse 
tódolos temas 
transversais na 
materia. 

 

Obxectivos da 
materia. 

Non se alcanzaron 
os obxectivos da 
materia 
establecidos. 

Alcanzáronse 
parte dos 
obxectivos da 
materia 
establecidos 
para o curso. 

Alcanzáronse os 
obxectivos da 
materia 
establecidos 
para este curso. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resulta

do 
Non conseguido 

Conseguido 

parcialmente 

Totalmente 

conseguido 

Competencias 
clave. 

Non se 
desenvolveron a 
maioría das 
competencias 
clave relacionadas 
coa materia. 

Desenvolvéronse 
parte das 
competencias 
clave 
relacionadas coa 
materia. 

Logrouse o 
desenvolvement
o das 
Competencias 
clave 
relacionadas con 
esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente 
non foi 
satisfactoria. 

A práctica 
docente foi 
parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica 
docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de 
mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron 
programas de 
mellora para a 
práctica docente. 

Identificáronse 
os puntos para 
deseñar un 
programa de 
mellora para a 
práctica docente. 

Deseñáronse 
programas de 
mellora para a 
práctica 
docente. 
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ANEXO I 
 

MODELO RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE CONTIDOS 
 
 

Estándares de aprendizaxe e actividades específicas 
na unidade 

Niveis de 
adquisición 

Instrumentos de 
avaliación 

E
n

 v
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s
 d

e
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d

q
u
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ic

ió
n
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d
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e
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b
a

 o
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l 

O
u
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o
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis 

relevante en interaccións verbais, con estruturas simples e 

léxico de uso cotiá.  

        

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e 

presentacións breves e sinxelas e ben estruturadas sobre 

temas familiares ou do seu interese, que conteñen con 

imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado.  

        

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións 

comunicativas habituais sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos). 

        

PLEB1.4. Identifica a información nesencial de mensaxes 
sinxelas e conversas breves nas que particip aque traten 
sobre temas familiares procedentes de diferentes medios 
de comunicación e da Internet. 

        

PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións 
habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, 
avisos). 

        

PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como 
medio de aprendizaxe compartido. 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais 

previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi 

próximos a si mesmo/a e a os demais cunha pronuncia e 

entoación comprensibles.  

        

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.         

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais 

sinxelos e breves (p.e. cancións, chants) aprendidos a 

través de xogos.  
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PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros/as. 

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, 

relacionadas cos temas traballados previamente de forma 

oral.  

        

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia 

sinxela acompañada de apoiovisual redundante e 

identifica os e as personaxes principais.  

        

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua 

estranxeira.  
        

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a 
comprensión lectora. 

        

PLEB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións da 
biblioteca de aula para a súa lectura guiada e respectando 
as súas normas de funcionamento. 

        

PLEB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e 
aprender a través dos textos escritos. 

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas 

da súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral.  
        

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo 

dado e respectando a estrutura gramatical coñecida.  
        

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura e cos seus intereses.  

        

PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos e 
dos e das demais (nome, apelido e idade...). 

        

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre 
temas traballados en clase como, por exemplo, onde está 
un obxecto ou un lugar,de que cor é un obxecto, que hora 
é,cales son os seus gustos ou se hai algo nun 
determinado lugar. 

        

PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si 
mesmo/a e da súa contorna inmediata de xeito elemental. 

        

PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, 
ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade. 

        

PLEB4.8.Valora a lingua escrita como medio de 
comunicación. 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter información 

en conversas básicas (nome, idade, actividades, favoritas 

e gustos) sobre si mesmo e sobre os demais.  

        

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e 

diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía 

básicas (hello, goodbye, see you...) 

        

PLEB5.3. Identifica, asocia e menciona palabras e frases 

sinxelas con imaxes ilustrativas.  
        

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de 

obxectos.  
        

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus 
desexos.  

        

PLEB5.6. Estrutura axeitadamente os elementos das 
oracións, mantén a concordancia de número e usa 
correctamente os nexos básicos. 

        

PLEB5.7.Diferencia preguntas e respostas simples.          

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas 
para, por exemplo, desenvolverse nas interaccións máis 
habituais.  

        

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, 

elaboración de glosarios ilustrados e dramatizacións,etc.  
        

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario básico necesario para participar nas 

interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa 

idade e escribir con léxico traballado previamente de forma 

oral.  

        

PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e 

respectuosa en intercambios lingüístico sen situacións 

rutineiras, reais ou simuladas a través de respostas 

verbais e non verbais.  

        

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia 
contorna. 

        

PLEB5.13.Amosa interese por coñecer persoas que falan 
outras linguas e teñen outras culturas. 

        

PLEB5.15.Relaciona elementos socioculturais estranxeiros 
cos propios para avanzar no desenvolvemento dunha 
conciencia intercultural. 
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MODELO DE RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

Starter Unit - On High Street 

 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
NIVEIS DE CALIFICACIÓN 

O
b
s
e

rv
a

c
ió

n
 

P
ro

b
a
 e

s
c
ri
ta

 

P
ro

b
a
 o

ra
l 

C
a
d
e

rn
o
 d

e
 c

la
s
e

 

P
o
rt

fo
lio

 

(O
u
tr

o
s
) 

I N SU BE NT S B 

N
o
n
 

c
o
n
s
e
g

u
id

o
 

C
o
n
s
e
g

u
id

o
 

c
o
n
 n

iv
e
l 
b
a
ix

o
 

C
o
n
s
e
g

u
id

o
  

c
o
n
 n

iv
e
l 
m

e
d
io

 

C
o
n
s
e
g

u
id

o
 

c
o
n
 n

iv
e
l 
a
lt
o

 

C
o
n
s
e
g

u
id

o
 

to
ta

lm
e

n
te

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

           

ESCOITAR            

Recoñece o léxico e as realizacións 
lingüísticas, identificando palabras e 
frases esenciais relacionadas co seu 
entorno máis cotián. 

           

Identifica aspectos fonéticos, do ritmo, 
acentuación e entoación da lingua 
estranxeira en diferentes contextos 
comunicativos. 

           

Capta o sentido global en textos orais 
sobre temas familiares e de interese. 

           

Identifica informacións específicas en 
textos orais sobre temas familiares e de 
interese. 

           

Comprende globalmente e extrae 
información específica de situacións 
curtas e sinxelas coa visualización 
repetida do documento audiovisual. 

           

FALAR            

Canta unha canción empregando de 
maneira axeitada os elementos 
lingüísticos e paralingüísticos apropiados. 

           

Recita tonadillas, trabalinguas, pequenos 
poemas, etc. coa entoación e pronuncia 
axeitadas.   

           

Participa en representacións sinxelas.            
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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CONVERSAR            

Participa en interaccións orais dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

           

LER            

Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
captando o sentido global dos mesmos. 

           

Le textos sinxelos sobre temas coñecidos 
identificando a información máis 
importante. 

           

Ler textos simples sobre temas coñecidos 
utilizando a información global e 
específica no desenvolvemento dunha 
tarefa. 

           

Le textos diversos sobre temas de 
interese. 

           

ESCRIBIR            

Escribe frases referidas a situacións 
cotiás próximas á experiencia a partir de 
modelos. 

           

Escribe textos referidos a situacións 
cotiás próximas á experiencia a partir de 
modelos de diferentes textos sinxelos 
para transmitir información con diversas 
intencións comunicativas. 

           

COMPETENCIA MATEMÁTICA, 

CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA 
           

Resolve problemas sinxelos sobre 
situacións familiares. 

           

Representa os datos obtidos sobre feitos 
e obxectos da vida cotiá empregando os 
gráficos estatísticos máis axeitados á 
situación, táboa ou gráfica. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 
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Ordena os datos rexistrados atendendo a 
un criterio de clasificación. 

           

Recoñece as relacións entre algúns 
factores do medio físico (relevo, chan, 
clima, vexetación) e as formas de vida e 
actuacións das persoas. 

           

Aplicar conceptos científicos e conceptos 
básicos para entender o mundo ao seu 
redor. 

           

Identifica algunhas especies de seres 
vivos. 

           

COMPETENCIA DIXITAL            

Busca e recompila información sobre 
temas coñecidos en soporte dixital. 

           

Emprega o soporte dixital para a 
aprendizaxe da lingua estranxeira. 

           

APRENDER A APRENDER            

Use algunhas estratexias para aprender a 
aprender, como usar dicionarios bilingües 
visuais.   

           

Usa algunhas estratexias de tipo 
receptivo ou interactivo para resolver 
problemas de comunicación. 

           

Valora a lingua estranxeira como 
ferramenta de aprendizaxe.   

           

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS            

Participa en interaccións orais dirixidas 
sobre temas coñecidos en situacións de 
comunicación predicibles. 

           

Respecta as normas básicas de 
intercambio como escoitar e mirar a quen 
fala, respectando o turno de palabra. 
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INDICADORES - COMPETENCIAS 
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NIVEIS DE CALIFICACIÓN 
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Valora a lingua estranxeira como 
instrumento de comunicación con outras 
persoas e mostra curiosidade e interese 
cara as persoas que falan a lingua 
estranxeira. 

           

Identifica algúns costumes de países 
onde se fala a lingua estranxeira. 

           

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 
           

Busca e recompila información sobre 
temas coñecidos en diferentes soportes. 

           

Emprega estratexias sinxelas de 
planificación e comprobación do traballo 
realizado. 

           

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 
CULTURAIS 

           

Mostra curiosidade e interese por coñecer 
información sobre as persoas e a cultura 
dos países onde se fala a lingua 
estranxeira.  

           

Emprega técnicas artísticas para a 
presentación de proxectos ou 
documentos artísticos. 

           

Participa na elaboración de composicións 
grupais empregando diferentes recursos 
expresivos musicais e/ou escénicos. 
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1. INTRODUCIÓN 

 
1.1. Xustificación  da programación 

 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da  aprendizaxe, por iso as l inguas forman 

parte da equipaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión no que as relacións entre 

individuos, países e organismos fanse cada vez máis necesarias e frecuentes. Neste marco , é 

esencial que, dende as primeiras idades, a educación teña entre  os seus obxectivos principais dotar 

aos cidadáns de  instrumentos para o desenvolvemento d e competencias que lles permitan participar 

axeitadamente nunha nova sociedade cada  vez máis interdependente e global. A aprendizaxe de 

linguas estranxeiras cobra, deste xeito , unha especial relevancia neste con texto xa que a 

capacidade d e comunicación lingüística eficaz é o primeiro paso para desenvolverse nun contexto 

multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas de fin e os niveis de dominio da 

lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas do alumnado en cada fase da 

aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de 

linguas estranxeiras e a base para que o alumnado ao rematar a súa educación e formación escolar, 

teña unhas competencias d e comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua estranxeira que lle 

permitan achegarse ao seu uso independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira iniciase a partir do 

segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionar aos nenos e nenas as primeiras 

experiencias no seu uso oral. Así, este alumnado accede á educación primaria cunha certa 

experiencia e familiarización co a mencionada lingua. Dende esta perspectiva, o currículo nesta etapa, 

si ben inicialmente da prioridade ás actividades lingüísticas ou destrezas orais  nos primeiros cursos, 

establece gradualmente a aprendizaxe das outras destrezas para o desenvolvemento dunha 

competencia comunicativa oral e escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e 

preferencias propios destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da información non pode 

deixar de lado as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). 

Todo o seu potencial en relación co desenvolvemento das habilidades lingüístico-comunicativas debe 

aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o 

desenvolvemento das competencias básicas do  alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas 

tecnoloxías. O uso das TIC posibilita o acceso á información sobre outras culturas e  as súas 

costumes, reafirma as destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, establece 

unha ortografía correcta e estimula a aprendizaxe autónoma. 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda que se 

presentan separados para unha maior claridade, deben ser entendidos como inseparables na 

práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 
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O bloque 1, comprensión  de textos orais, recolle diversos aspectos da comprensión oral. Nel 

abórdanse estratexias comunicativas necesarias para comprender en contextos reais ou simulados 

e iniciar o camiño da adquisición e posterior desenvolvemento das estratexias de comprensión oral 

da lingua estranxeira. Nesta liña, considérase, por unha parte, a activación dos coñecementos 

previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para comprender o sen tido xeral e a 

información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. Por outra banda, establécese unha 

variedade de contexto s de comunicación, que deberán favorecer modelos lingüísticos igualmente 

variados tanto no aspecto fonético e prosódico como no uso de expresións concretas en situacións 

coñecidas de interaccións verbais. Para conseguir este propósito , o uso de  recursos audiovisuais e 

das TIC é imprescindible. 

O bloque 2, produción  de textos orais, aborda o desenvolvemento de habilidades de produción 

oral. A súa finalidade é dotar aos alumnos e alumnas de estratexias e destrezas comunicativas 

necesarias para interactuar en co n textos reais ou simulado s. Mediante a aprendizaxe dos contidos 

establecidos, o alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas básicas como falar de si mesmo /a, 

conseguir que os demais lle atendan e entendan, pedir e dar a información que lles interesa tanto 

dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente escolar como en situacións propias doutros 

ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente, o currículo ten en conta as aprendizaxes 

necesarias para describir, explicar, relatar, dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar o u opinar 

cun grao d e dominio propio desta etapa. 

 

O bloque 3, comprensión  de textos escritos, céntrase en aspectos da comprensión escrita. A 

adquisición das destrezas lectoras necesarias, a descodificación do texto e lectura funcional, 

desenvólvense progresivamente nos distintos cursos  para que o alumnado poda adquirir os 

coñecementos e habilidades que lle permitan un dominio progresivo da comprensión da lingua 

escrita. Préstase especial atención en fomentar a afección pola lectura como fonte de gozo, 

formación, aprendizaxe, fantasía e descubrimento doutros ambientes e culturas. 

 

O bloque 4, produción  de textos escritos: expresión e interacción, expón o desenvolvemento e uso 

progresivo e autónomo da escritura, partindo do afianzamento da expresión oral. A complexidade da 

expresión escrita require unha conexión estreita co correspondente traballo na lingua oral da lingua 

estranxeira e nas outras linguas das que incorporarán o s procedementos básicos que dan coherencia, 

cohesión, adecuación e riqueza ao s seus escritos . 

 

O bloque 5, coñecemento  da lingua e conciencia intercultural, enumera as funcións, nocións e 

elementos e estruturas lingüísticas que van a posibilitar o uso reflexivo da lingua para comprender 

e interactuar en diferentes situacións de comunicación. 

Igualmente, aparecerán neste bloque elementos socio lingüísticos e culturais que condicionan ás 

persoas falan tes da lingua estranxeira e que informan doutras maneiras de ver, entender e apreciar 

o mundo. 
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O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e culturais das 

linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr unha competencia comunicativa 

integrada e alcanzar unha conciencia intercultural que lle permita comunicar con certa 

sintonía cultural. 

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, están organizados dentro dos cinco 

grandes bloques e o seu tratamento ten que ser abordado dende unha óptica competencial. As 

relacións entre estes tres elementos do currículo non son unívocas, debido á especial natureza da 

actividade lingüística. Isto supón que, para cada unha das tarefas comunicativas listadas e descritas 

nos estándares de aprendizaxe, terá que incorporarse o conxunto dos contidos recollidos para cada 

bloque de actividade. Deste xeito, para avaliar o grao de adquisición de cada un dos estándares de 

aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, aplicaranse todos e cada un dos criterios de 

avaliación recollidos e descritos para a tarefa correspondente. 

Dende o punto de vista metodolóxico, os enfoques que se adopten deberán considerar os principios 

básicos que facilitan a aprendizaxe dunha lingua e cultura estranxeira a estas idades no contexto 

escolar. Partindo deste feito, fomentarase un uso contextualizado da lingua, no marco d e situacións 

comunicativas propias de ámbitos diversos propios destas idades, e que permitan a utilización real e 

motivadora da lingua, o xogo , sobre todo nos primeiros anos, e a realización de tarefas conxuntas, 

ademais de permitir asentar adecuadamente as bases para a adquisición dunha lingua estranxeira, 

contribúen a que a área desenvolva o papel educativo que lle corresponde como instrumento de 

socialización. A medida que o alumnado avance en idade, evolucionarase dende un procesamento da 

lingua de carácter esencialmente semántico a un procesamento sintáctico máis avanzado . Polo tanto , a 

ensinanza das linguas estranxeiras na educación primaria enmarcarase en enfoques comunicativos e 

cun tratamento global izado das actividades ou destrezas lingüísticas, facendo fincapé durante toda a 

etapa na comunicación oral e na conciencia intercultural. 

Por outra parte, debe existir coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o das 

linguas cooficiais, para evitar a repetición de contidos propios de aprendizaxes de calquera lingua, 

como son as estratexias de lectura, o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de 

termos lingüísticos, e para unificar a terminoloxía. 

Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese, na maior 

parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e a(s) ambientais. Po lo tanto , é esencial 

o tratamento integrado de todas as linguas e a colaboración entre todo o profesorado que as imparte. 

Finalmente, hai que ter en conta no actual contexto educativo galego a implantación , na rede de 

centros plurilingües e nos centros con seccións bilingües, da ensinanza-aprendizaxe integrada de 

contidos e linguas estranxeiras. Isto supón a necesidade dunha estreita coordinación entre o 

profesorado que imparte lingua estranxeira e o que a utiliza como instrumento de ensinanza doutras 

materias curriculares. 
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1.2. Contextualización 
 
 

4º curso Educación Primaria                  Inglés 
 
 

Centro: CPI do Feal Dirección. Rúa Río Seco s/n 
 
 

Teléfono: 881938177  Correo Electrónico: cpi.feal@edu.xunta.es 
 
 

Localidade: Narón  Provincia: A Coruña         Código Postal: 15572  
 
 
 
 
 

Perfil do centro 

 
O CPI do Feal está emprazado no lugar do Feal, nunha zona ben comunicada no Concello de Narón. 

Dentro do Concello , o centro sitúase nun ambiente semiurbano , moi próximo aos polígonos industriais 

das Lagoas e do Río do Pozo , que constitúen os grandes motores económicos do Concello. 

 

A súa andaina comeza no ano 1972 como centro de Educación Xeral Básica e a consecuencia das 

distintas reformas educativas chega á súa configuración actual como CPI, centro que integra alumnado 

de EI, EP, e ESO. 

 

Na actualidade, acolle arredor de seiscentos alumnos/as procedentes de distintas parroquias do 

Concello de Narón. A procedencia deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e alumnas das 

parroquias de Sedes, O Val, Castro, S. Xiao e S. Mateo, que viven nun contorno rural, atópanse os 

alumno s/as d o Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros e Xubia cunha procedencia semiurbana ou 

claramente urbana (núcleos de Xubia, Piñeiros, Freixeiro e o Alto ). Asemade, coexisten no Centro 

outras culturas minoritarias formadas principalmente pola etnia xitana, inmigrantes latino americanos e 

centroeuropeos. 

 

Este alumnado repártese en dous pavillóns. Un pavillón para as clases d e EI e EP e outro para as da 

ESO, tendo o patio cuberto , as pistas e o patio exterior un uso compartido . 

 

Os recursos humano s co s que conta o CPI O Feal son os seguintes: 

 

- Persoal docente: 5 especialistas de EI, 14 xeneralistas de EP, 1 especialista de A/L, 3 especialistas 

de Lingua Inglesa, 3 especialista de Relixión Católica, 2 especialistas de PT, 1 especialista de 

Educación Musical e 2 especialistas de EF; así como diversos profesores/as adscrito s á ESO. 

- Persoal non docente: administrativa, conserxe e persoal de limpeza. 

mailto:cpi.feal@edu.xunta.es
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- As familias e a ANPA: constitúen unha parte esencial dentro do proceso de ensino-aprendizaxe do 

alumnado, po r iso é importante que exista unha boa relación entre familia e escola. Cada titor/a de EI e 

EP conta cunha hora de atención ás familias, fixada na tarde do s mércores. 

- A ANPA “O Buxato ” xestiona durante este curso escolar a realización de actividades extraescolares 

(canceladas por mor da situación de alerta sanitaria actual) . 

 

O CPI d o Feal conta con servizo complementario de comedor xestionado pola centro e de madrugadores, 

xestionado pola ANPA. Tamén conta con servizo de transporte utilizado polo 90% d o alumnado. 

 
Composición do Departamento de Linguas Estranxeiras para Educación Primaria e Infantil 

 

1.  Montserrat Fernández Carballeira 

 

2.  Mª Mercedes Ruíz Lamas 

 

3.  Norberto Leivas Rodríguez 

 

 

Distribución  dos alumnos e alumnas de cuarto de Educación Primaria 

 

Curso  N° de alumno s/as 

 

Terceiro  A  23 

 

Terceiro B  24 

 

 

    Características do alumnado de cuarto curso do CPI O Feal 

 

O alumnado do cuarto curso de Educación Primaria do CPI O Feal presenta en xeral un nivel 

académico medio-alto no conxunto das distintas materias. A nivel de conduta, atopámonos cun 

grupo de nenos e nenas inquedos e en canto á súa motivación , amosan interese na adquisición de 

novas aprendizaxes aínda que posúen unha concentración dispersa. Sería necesario, nos primeiros 

meses de curso, volver a incidir nas normas básicas de conduta na aula e na importancia da atención para 

poder entender e adquirir os novos contidos da área. 

 

Atópase alumnado con dificultades de aprendizaxe detectadas. A maiores de levar a cabo medidas 

específicas de reforzo educativo ordinario , hai un discente que precisa continuar coa ACI proposta o 

curso anterior. 
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En 4°B contamos cunha ACI de 1° nivel de Educación Primaria, non superada o curso anterior que 

convén repasar e modificar nalgúns dos seus puntos.  

 

 

1.3. As Competencias  Clave Integradas 

 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán 

competente, que saiba o que fai e o que d i de maneira creativa e autónoma. 

 

Dende a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, constitúe un 

proceso de construción social e emocional do coñecemento na que interaccionan permanentemente 

o corpo, a mente, a razón e as emocións. 

 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o alumnado, 

mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe en situacións 

concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, habilidades e actitudes que 

posúe para resolver diferentes feitos en diversos contextos. 

 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante o que 

sabe, debe demostrar que sabe aplicalo,  pero ademais que sabe ser e estar. De esta maneira 

vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula 

(conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, 

estamos recoñecendo que a institución escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de 

saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha 

serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, 

responsabilidade e cooperación. 

 

Esta programación recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, estándares 

de aprendizaxe e competencias - para a ensinanza da lingua estranxeira, así como criterios e 

indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da materia. 

 

2. DESEÑO CURRICULAR. 

2.1. Currículo 

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da calidade 

educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 



9 
 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o alumno debe 

alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensinanza-aprendizaxe 

intencionalmente planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de cada 

ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz 

de problemas complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes que 

contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos en función 

das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que participe o alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a 

organización do traballo dos docentes. 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de 

cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se quere valorar, o que o 

alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden 

directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de avaliación que 

permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o que o alumno debe 

saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen 

que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o deseño de probas 

estandarizadas e comparables. 

2.2. Obxectivos 

 

O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as 

capacidades que lles permitan:  

a) 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. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no estudo, así 

como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 

creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles permitan 

manexarse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se 

relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade 

de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade. 
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e) Coñecer e empregar de maneira axeitada a lingua castelá, a lingua cooficial da Comunidade 

Autónoma se a houbera, e desenvolver hábitos de lectura. 

f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita 

expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotiás. 

g) 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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das Ciencias da Natureza, as Ciencias Sociais, a Xeografía, a 

Historia e a Cultura, con especial atención ós relacionados e vinculados a Galicia. 

i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe, 

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas 

visuais e audiovisuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas e 

empregar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de comportamento que 

favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en tódolos ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, ós prexuízos de calquera tipo e ós 

estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de 

tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, 

poñendo de relevancia ás mulleres e homes que realizaron contribucións importantes á cultura e á 

sociedade galegas. 

2.3. Competencias clave 

A reforma educativa, seguindo as recomendacións do Parlamento Europeo e do Consello de 18 de 

decembro de 2006, da UNESCO e da OCDE, entre outras, baséase na potenciación da aprendizaxe por 

competencias como complemento á aprendizaxe dos contidos. Na definición que a Lei Orgánica para a 

Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) fai do currículo, atopámonos cos elementos que determinan os 

procesos de ensinanza e aprendizaxe, entre os que se atopan as competencias clave. Propóñense novos 

enfoques na aprendizaxe e avaliación, o que supón un importante cambio dirixido a aquilo que o 

alumnado asimila e é capaz de facer, sobre todo no tocante ás competencias clave, que se consideran 

prioritarias de cara ó desenvolvemento do alumnado. 

Hai un aspecto que debe destacarse: formar en competencias permite a aprendizaxe ó longo de toda a 

vida, facendo fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en calquera área de 

coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución escolar durante un número 

limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que 

unha formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a este instrumento para obter a 
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información que se precise en cada intre (obviamente, despois de analizarse a súa calidade). Se ademais 

temos en conta que moitas veces é imposible tratar en profundidade tódolos contidos do currículo, está 

claro que o alumno deberá formarse nesta competencia, a de aprender a aprender. 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno cando remata 

a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida persoal e laboral son as 

seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas prácticas 

sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes con distintas finalidades. Supón 

a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un 

obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal medio para a ampliación 

da aprendizaxe e desta competencia. 

O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en funcionamento 

unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de convivencia, o exercicio da 

cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a 

resolución de conflitos, o desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos ámbitos, interese pola 

aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: lingüístico, 

pragmático-discursivo, socio-cultural, estratéxico e persoal, que se concretan en diferentes dimensións na 

interacción comunicativa.  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas 

ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require 

coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e 

de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos 

cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo 

laboral. A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o coñecemento 

conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática 

determinada. 

Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto ós datos e 

a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática son os referentes ós números, a 

álxebra, a xeometría e a estatística. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo físico e á 

interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do pensamento científico e capacitan 
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o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e 

problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos científicos relativos á 

física, química, bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, que se derivan de conceptos, procesos e 

situacións interconectadas; así como unhas destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas 

tecnolóxicas, datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo.  

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de criterios 

éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento científico e 

a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción dunha 

actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social. 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a 

adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos coñecementos, 

habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital.  

Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento de 

diversas destrezas relacionadas co acceso á información, o procesamento e uso para a comunicación, a 

creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas en distintos contextos. 

O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de 

resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de 

información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario adaptarse 

ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación ós propios fins e a 

capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a 

participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora 

no uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de continuar 

aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe permanente. 

Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión e toma 

de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os procesos de coñecemento se 

converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos axeitadamente. 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a 

confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 
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 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre 

a sociedade, para comprender a realidade social do mundo no que se vive e exercer a cidadanía 

democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 

 A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de 

coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o comportamento adecuado 

para convivir en sociedade. 

Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma construtiva 

en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía e dereitos civís.  

Nesta competencia son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público, para 

manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a 

igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os 

dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir conciencia 

dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a 

opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral.  

A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros cidadáns emprendedores, 

contribuíndo así á cultura do emprendemento.  

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as 

oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas destrezas 

como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de decisións, resolución de 

problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma creadora e 

imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e esforzo, e o espírito 

emprendedor. 
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 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións 

culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal e consideralas parte do 

patrimonio cultural dos pobos.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a 

tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións artístico-culturais da vida 

cotiá. Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes 

linguaxes artísticas e a identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes 

habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar das diferentes 

manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e 

respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 

 

2.3.1. Contribución da lingua estranxeira á adquisición destas competencias clave 

Imos expoñer os aspectos máis relevantes no noso proxecto, a expensas do que a práctica educativa 

diaria poida aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, 

completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, 

de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 

emocións e a conduta. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento 

matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da 

competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, 

datos e argumentacións. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, 

principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a 

comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os 

avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades 
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en xeral. Son parte destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos 

científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta 

cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as 

novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en 

dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en 

coñecemento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos directamente 

relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e cada nena identifiquen 

como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. 

Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro, entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son vehículo de 

comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e 

feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a 

aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración, e axuda a 

comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que 

a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer 

de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, 

valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós 

demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos 

individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo 

tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á 

práctica. 
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 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos 

lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con 

compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse 

como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da 

cultura. 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, 

ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares.   

2.3.2. Competencias clave a través da nosa programación 

 
 Competencia en comunicación lingüística: 

Tódolos libros de Oxford University Press ofrecen unha a gran variedade de actividades que promoven a 

comunicación real na aula, cun desenvolvemento sistemático das destrezas escritas e orais e moitas 

oportunidades para personalizar. 

En Oxford Rooftops os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, 

desenvolvendo esta competencia en tódalas unidades. 

 

 Competencia dixital: 

Esta competencia desenvólvese en tódalas unidades Oxford Rooftops por: 

 O uso do iPack en tódalas leccións para a presentación e revisión do vocabulario, gramática e fonética, 

visualización das versións animadas das cancións, historias e filmes / vídeos e blogs, e participación nos 

xogos para consolidar os contidos. 

 O Oxford Online Learning Zone e recursos na web de Oxford University Press España con práctica 

interactiva, vídeo, material de audio para os ditados do WB, etc. 

 Os libros dixitais dispoñibles para Oxford Rooftops. 

  

 Competencias sociais e cívicas: 

En cada unha das unidades realízanse actividades que fomentan o bo comportamento e respecto cara 

aos demais así como as boas maneiras de actuar en cada lugar.  

 En tódalas unidades se aprende sobre un tema en valores relacionado co tema da unidade, Community 

Values, cos que os alumnos reflexionan e toman conciencia sobre o bo comportamento e foméntase a 

auto-estima, a actitude positiva, a tolerancia e o respecto: 

 Unidade 1: Taking care of belongings. 

 Unidade 2: Being creative. 

 Unidade 3: Being polite. 

 Unidade 4: Reading for pleasure. 

 Unidade 5: Taking care of belongings. 

 Unidade 6: Eating a variety of vegetables. 
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 As historias, por outra parte, fomentan habilidades sociais como a cooperación e o respecto cara aos 

demais, o traballo en equipo, a valoración das opinións dos demais, etc. 

 Actividades en pares, como a práctica de diálogos curtos, mellorar as relacións sociais entre os alumnos, 

a cooperación e o traballo en equipo. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

Tódalas unidades de Oxford Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia a través 

de leccións culturais relacionadas con aspectos da cultura británica e outros aspectos de culturas doutros 

países: 

 Unidade 1: presentado e lido unha historia sobre unha casa británica: At the cottage; aprenden a través 

dun blog sobre os fogares xaponeses. 

 Unidade 2: presentado e lido unha historia sobre un parque de atraccións: At the carnival; aprenden sobre 

roupa a través dun blog dunha nena india. 

 Unidade 3: display e ler unha historia sobre un café: A visit to the café; aprenden sobre un club extra 

escolar a través dun blog dun neno australiano. 

 Unidade 4: display e ler unha historia sobre unha Biblioteca Británica: At the library; aprenden sobre unha 

biblioteca de Botswana a través dun blog. 

 Unidade 5: display e ler unha historia sobre un parque de safari: At the wildlife park; aprenden sobre 

animais a través dun blog dun neno chileno. 

 Unidade 6: display e ler unha historia sobre un alimento típico británico: Sunday Lunch; aprenden sobre a 

comida marroquí a través dun blog. 

Tódalas unidades ofrecen a posibilidade de poder expresarse ben mediante escenificacións, música, 

debuxos, recortes e representacións tanto no libro do alumno coma no de actividades.  

 

 Aprender a aprender: 

Tódalas unidades de Oxford Rooftops ofrecen a posibilidade de desenvolver esta competencia a través 

de actividades de repetición, actividades de predición, exposición das historias con formato de guión, 

practicando xogos de memoria e lóxica, categorizar o vocabulario, e reflexionando sobre o seu propio 

progreso co Self Evaluation. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta dentro dos diferentes niveis de 

Oxford Rooftops, xa que o método axuda aos alumnos a ter confianza en si mesmos, a tomar a iniciativa 

para realizar diferentes actividades e a poñelas en práctica na vida real, a través, por exemplo, dos 

proxectos creativos relacionados cos temas das unidades.  

 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 

Diferentes actividades traballadas ao longo do Libro Didáctico axudar a desenvolver estas habilidades. A 

través de cross-curricular clases de traballar contidos directamente relacionados coa matemática ou a 

ciencia como: 

 Unidade 1: aprender sobre materiais de construción (Ciencias Sociais). 
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 Unidade 4: coñecer gráficos de barras (matemáticas). 

 Unidade 5: aprender sobre réptiles (ciencias naturais). 

 Unidade 6: aprender sobre as partes comestibles de plantas (ciencias naturais). 

 

2.4. Contidos 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e produción 

(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. 

Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe 

escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a 

dimensión social e cultural da lingua estranxeira.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

- Uso progresivo do contexto visual e non verbal e dos coñecementos previos, transferidos desde as linguas 

que coñece a lingua estranxeira, para a formulación de hipóteses sobre o que se vai escoitar, sobre o 

tema ou a situación.  

- Interpretación das ideas principais expresadas en mensaxes orais de progresiva complexidade, como 

instrucións ou explicacións e interaccións orais ou gravacións en soporte audiovisual e informático para 

extraer información global e dalgún detalle concreto. 

- Recoñecemento de léxico, formas e estruturas básicas orais propias da lingua estranxeira, para expresar 

funcións previamente utilizadas.  

- Asociación de palabras e expresións con elementos paraverbais (entoación, pausas, énfases…) e non 

verbais (expresión facial, xestos…).  

- Seguimento verbal e non verbal de mensaxes orais (instrucións e peticións) de progresiva complexidade 

en situacións comunicativas habituais dentro e fóra da aula.  

- Repetición, memorización comprensiva e observación de modelos correspondentes a rimas, cancións, 

dramatizacións... para a adquisición do léxico e expresións cotiás da lingua estranxeira. 

- Desenvolvemento de actitudes e estratexias de cooperación e respecto en situacións de aprendizaxe 

compartida que faciliten interaccións orais en grupo, seguindo modelos pautados, para a realización de 

tarefas na aula. 

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación: identificación progresiva de aspectos fonéticos, do ritmo e 

da entoación da lingua estranxeira como aspectos fundamentais para a comprensión de breves textos 

orais a través do xogo e da expresión corporal e musical. 

 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  
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- Concibir a mensaxe con claridade e practicalo varias veces.  

Execución:  

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos.  

- Apoiarse nos coñecementos previos para participar activamente en situacións funcionais de 

comunicación, seguindo modelos, adecuadas á idade do alumnado e aos seus intereses.  

- Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos non verbais (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal)..  

- Recoñecer e usar progresivamente léxico, formas e estruturas básicas orais moi breves propias da lingua 

estranxeira, para expresar funcións previamente traballadas.  

- Participar en interaccións orais en situacións reais ou simuladas a través de respostas verbais e non 

verbais.  

- Producir textos orais cotiás de índole diversa tendo en conta tanto elementos lingüísticos como 

extralingüísticos: utilizar xestos ou recorrer a imaxes para axudar na comprensión de producións orais.  

- Participar activamente en intercambios lingüísticos orais sinxelos, previamente traballados en grupo, para 

expresar as necesidades de comunicación máis inmediatas. 

- Empregar a lingua estranxeira en situacións variadas de comunicación. 

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos e de entoación: 

- Uso axeitado dos sons propios da lingua estranxeira: pronuncia de palabras e frases cotiás de forma 

comprensible. 

- Iniciación ás normas que regulan a interacción oral (quendas de palabra, volume de voz e ritmo axeitado). 

- Dominio moi progresivo de aspectos fonéticos básicos, de ritmo e entoación para a produción de textos 

breves orais a través do xogo e da expresión corporal e musical. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de comprensión:  

- Activación dos coñecementos previos en relación á tipoloxía e tema do texto que se vai traballar. 

- Identificar elementos icónicos, títulos e facer unha primeira anticipación sobre o contido de textos escritos 

sinxelos adaptados á súa idade.  

- Identificación de palabras clave do texto, relacionadas cos e coas personaxes e o contexto a través da 

linguaxe non verbal ou co apoio de ilustracións.  

- Identificación de textos sinxelos: regras de xogos, algunhas instrucións, carteis da aula… 

- Recoñecer o léxico, formas e estruturas básicas escritas propias da lingua estranxeira, para expresar 

funcións previamente utilizadas. 

- Captación da idea global e identificación de elementos máis relevantes en textos escritos situacións cotiás 

próximas á experiencia como invitacións, felicitacións, notas, avisos, folletos..., con axuda de elementos 

lingüísticos e non lingüísticos do contexto. 

- Lectura guiada e comprensión de diferentes textos sinxelos, en soporte papel e dixital, adaptados á 
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competencia lingüística do alumnado, para utilizar información global e específica, no desenvolvemento 

dunha tarefa, proxecto ou para gozar da lectura. 

- Iniciación no uso do dicionario bilingüe e das tecnoloxías da información e da comunicación para ler (web, 

programas multimedia e correo electrónico). 

B3.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais:  

- Recoñecemento dos signos de puntuación elementais. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos, expresións orais coñecidas e 

establecemento de relacións analíticas grafía-son. 

- Recoñecemento de símbolos de uso frecuente: €, ₤ @.  

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Estratexias de produción:  

Planificación:  

- Seleccionar o tipo de texto que se vai producir: conto, notas, dramatizacións...  

- Iniciarse no uso do dicionario bilingüe e outros materiais de consulta en soporte papel ou dixital adecuados 

á idade do alumnado. 

Execución:  

- Producir a mensaxe escrita con claridade, utilizando expresións e frases coñecidas.  

- Compensar as carencias léxicas mediante o uso do dicionario visual do alumnado e de materias 

audiovisuais e multimedia para reproducir mensaxes escritas sinxelas.  

- Apoiarse nas palabras e frases coñecidas previamente en interaccións orais e de lectura.  

- Seleccionar e empregar o léxico adecuado ao tema e usar algún recurso cohesivo para non repetir 

palabras. 

- Reelaborar informacións en ficheiros, libriños... textos escritos, moi breves e pautados, afíns aos seus 

intereses, cunha intención comunicativa. 

- Utilizar a lingua estranxeira en mensaxes escritas como recordatorio visual e para á aprendizaxe de novas 

palabras e expresións (carteis para identificar os obxectos e os espazos da aula, calendario, normas de 

xogos, cartafol colectivo...). 

- Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e a comunicación para producir textos e presentacións, 

recompilar e transmitir información. 

B4.2. Patróns gráficos, convencións ortográficas e de puntuación elementais:  

- Uso dos signos de puntuación máis básicos.  

- Uso de símbolos de uso frecuente: €, ₤. 

- Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos, expresións orais coñecidas e 

establecemento de relacións grafía-son. 
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 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

B5.1. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

- Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas na lingua estranxeira como instrumento para 

comunicarse e coñecer outras culturas.  

- Valoración da propia cultura a través do coñecemento e valoración doutras culturas, respecto e aceptación 

de ideas e costumes distintos.  

- Recoñecemento e aprendizaxe de formas básicas de relación social na lingua estranxeira. 

- Recoñecemento da realidade plurilingüe da propia contorna.  

B5.2. Funcións comunicativas:  

- Establecemento de relacións sociais: saudar, agradecer, despedirse, dirixirse aos demais.  

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre aspectos persoais dun mesmo/a e dos e das demais.  

- Expresión da posesión dun mesmo/a e dunha terceira persoa en afirmativa e negativa.  

- Expresión da información en afirmativa e negativa e formulación das correspondentes preguntas.  

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os días da semana, os meses e o tempo 

atmosférico, a hora etc.  

- Descrición das rutinas diarias.  

- Realización de preguntas e respostas sinxelas indicando a identificación e localización de persoas, de 

obxectos e de lugares...  

- Realización de preguntas e respostas sinxelas en relación a operacións de compravenda.  

- Formulación de preguntas e respostas sinxelas en relación á cantidade. 

- Realización de preguntas e respostas sinxelas sobre os gustos e preferencias.  

- Realización de preguntas e respostas sobre a habilidade. 

- Expresión de habilidades e capacidades en afirmativo e negativo. 

- Formulación de preguntas e respostas sobre a vestimenta. 

- Descrición de persoas, plantas e animais. 

- Expresión básica de desexos. 

- Formulación de preguntas sobre o desexo. 

- Expresión de instrucións. 

- Preguntas e respostas sobre petición e ofrecemento de axuda. 

B5.3. Estruturas sintáctico- discursivas:  

- Saúdos, agradecemento, despedidas... (Hi, See you, How are you? I´m fine, thanks…).  

- Preguntas e respostas sobre aspectos persoais, como nome, idade, estado de ánimo, comida favorita... 

(What’s your name?,My name is, How old are you?, I’m, I´m (bored), What´s your favourite (sport)? My 

favourite (sport) is..., (What´s his/her favourite (subjectt)? His/her favourite (subject) is...).  

- Expresión de posesión en primeira e terceira persoa e formulación da pregunta correspondente e resposta 

afirmativa e negativa.  

- Expresión da información (I´ve/I haven´t got (English) on (Friday), Have you got (PE) on (Tuesday), Yes, 

I´ve/No I haven´t). 
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- Preguntas e respostas sobre os días da semana, meses, o tempo atmosférico e a hora (What time is it ?, 

It´s (Half) past (one)...).  

- Descrición das rutinas diarias (I (get up) (at eight o clock) on (Monday))..  

- Preguntas e respostas sobre obxectos do seu interese (Where´s is it?, It´s in/on/under/next to).  

- Expresión de cantidade: contar desde 1 a 100. 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo (How much is it?, It´s (one) pound and (fifty) cents). 

- Preguntas e respostas sinxelas sobre a cantidade de obxectos ou persoas (How many… are there?).  

- Preguntas e respostas sobre o gusto en primeira persoa (Do you like (cheese)?, Yes, I do/ No, I don´t). 

- Expresión do gusto en primeira persoa en afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t like (chips)). 

- Realización de preguntas e respostas sobre habilidade (Can you (swim)?, Yes, I can; No I can´t). 

- Expresión de habilidades en afirmativo e negativo (I can (play the piano), I can´t (play the trumpet). 

- Identificación das pezas de roupa (I´m wearing, he/she´s wearing). 

- Preguntas e respostas sobre a vestimenta (What´s she/he wearing?, Who´s wearing (shoes)?). 

- Expresión de desexos (I want to (make a cake). 

- Preguntas sobre o desexo (Do you want to (play basketball?)). 

- Expresión de instrucións (Touch your (legs), Listen, please…). 

- Realización de preguntas e respostas curtas (What´s this?, It´s…). 

- Preguntas e respostas sobre petición e axuda (Can I have (pasta), please?). 

B5.4. Léxico oral de alta frecuencia (recepción e produción) relativo a posesións persoais, a cores, 

números ata o 100, preposicións, días da semana, roupa, materiais escolares, a hora, adxectivos para 

describir persoas, lugares e obxectos, partes do corpo e a cara, deportes, equipamento deportivo, 

actividades ao aire libre, comida, moedas (euros, cents, pounds, pence), estado e sentimentos, tempo 

atmosférico, días da semana, meses, estacións do ano, accións (rutina diaria...), instrumentos musicais, 

materiais, animais, partes do corpo e da cara e partes da casa.  

 

2.5. Metodoloxía 

2.5.1. Metodoloxía Didáctica 

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; 

centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó alumnado pero cunha vertente de fantasía para 

lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir 

conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ó que aprende 

(partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo 

sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, das 

súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ó longo da súa vida 

con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de 

acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por 
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competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan 

capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. 

Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona diferentes actividades que contribúen ó 

desenvolvemento das competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e 

facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e historias, as 

características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está deseñado 

para ser utilizado con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan participar e atopen 

actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia 

conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. No noso proxecto existe sempre un apoio para 

aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non 

responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns destaquen na 

consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación e  o 

interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de 

ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. 

Estas actividades non aparecen no Class Book. Están explicadas no Teacher's Guide e poden ser de 

grande utilidade para a tarefa diaria do profesor. 

 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan exercer 

a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona unha ampla gama de 

actividades e recursos didácticos de diferente participación. No noso proxecto, o alumno/a é o centro do 

proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención do 

profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, 

debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os 

nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o 

alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e 

admitir o erro. 

 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro 

acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio progresivo do 

novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a 

anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural 

de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Considérase erro o fallo 

sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ó finalizar as 

interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non 

desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é un fallo ocasional 

debido a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo lle pode acontecer a un falante 
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nativo. Non paga a pena corrixir as equivocacións porque non son relevantes do proceso de ensino-

aprendizaxe. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante 

para asegurar a calidade da aprendizaxe; no noso proxecto existe un Caderno de Avaliación con follas 

de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes 

ó progreso de cada alumno. Tal e como está concibido, o profesor pode adaptalo doadamente ás súas 

necesidades específicas. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. O 

noso proxecto toma en conta esta situación ó ofrecer actividades interrelacionadas coas outras áreas 

curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo 

que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento 

reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da 

Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada 

materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende nas 

diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que 

debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en 

situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden 

alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas 

materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as 

puidese adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas 

aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, 

garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi 

diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). 

2.5.2. Materiais e recursos didácticos  

Ofreceremos os seguintes materiais e recursos dixitais: 

O iPack, presentacións e material práctico para o uso coa lousa interactiva ou portátil e o proxector.  

O libro de texto utilizado é Oxford Rooftops de Oxford University Press. O alumno dispón do Class Book e 

do Activity book.  

O profesor dispón da Guía didáctica (Teacher’s Guide), con anotacións didácticas concisas para cada 

lección, suxestións para actividades iniciais, finais e extra, anotacións culturais, a versión solucionada das 

actividades do alumno, transcricións das audicións, referencias ás competencias clave, wordcards, 

referencias ás worksheets e un banco de ideas con suxestións para xogos e actividades, explicacións 

sobre os xogos do iPack.  
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O Teacher’s Resource CD-ROM con worksheets para a práctica adicional de vocabulario e gramática 

para reforzar e estender o contido das worksheets das unidades principais, as de festividades, as historias 

extra, temas intercurriculares e as worksheets sobre festividades e os filme culturais; material para a 

avaliación e o portfolio, os tests das unidades, anotacións sobre as competencias clave e as audicións e 

solucións para tódalas worksheets. CD de son con tódalas cancións, historias, audicións e probas de 

audición. 

Dispón ademais do Teacher’s Resource Pack con 102 flashcards e wordcards, seis culture posters, un 

alphabet poster e un Rooftops City Poster. 

E por último, os recursos na web Oxford Online Learning Zone para os alumnos con práctica interactiva, 

para ser utilizados na casa ou na aula; os recursos na web Oxford Premium para o profesor con todo o 

material online, e os libros dixitais dispoñibles para Oxford Rooftops. 

 

Os recursos multimedia mencionados (iPack, Teacher’s Resource CD-ROM, DVD e a web e os libros 

dixitais) integran por completo o uso das TIC na aula, permitindo aos profesores adaptar as mellores 

solucións dixitais de acordo ao alumnado ou ao centro no que se desenvolve o ensino. 

 

2.5.3. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van traballar ou de 

repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de brainstorming ou actividades de 

repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, pósteres, cancións, etc. 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás intelixencias 

múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución e mellora das diversas 

destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. Estas actividades son:   

 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na unidade didáctica 

(Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes (Listening and Speaking). 

 A comprensión e a expresión escrita (pencil activities in the Class Book) (Writing). 

  De reforzo e ampliación 

O proxecto parte do recoñecemento de que en tódalas clases hai alumnos/as con diferentes estilos e 

ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ó tempo que persegue o obxectivo de que 
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tódolos/as alumno/a participen no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de 

acordo ó seu nivel de capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que tódolos/as alumnos/as 

poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe.  

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen dificultades, e outras 

ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. 

As actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 Actividade opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher's Book. 

 As actividades propostas no Teacher’s Resource CD-ROM: 

- Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación baseadas nas diferentes secciones 

estudadas na unidade: Reinforcement, Extension, Culture, Story, Cross-curricular, Phonics e Song. 

 As actividades propostas no Activity Book. 

 As actividades adicionais propostas no Activity Book: 

- Fast finishers: para aqueles alumnos que rematan pronto e baseadas no contido da lección. 

 

 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou varias competencias 

clave, entre as que se incluirían:  

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades na lousa dixital 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturais, cancións, chants, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 De avaliación 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o progreso do 

alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado e o 

seu nivel de logro das competencias coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos alumnos e 

medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización de actividades como:  

- Exercicios do Activity Book 
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- Revision Stories (CB e AB) 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades de avaliación referidas en 

Oxford Rooftops (Teacher’s Resource CD-ROM): 

- Unit tests 1-6 (Standard & Challenge) 

- End-of-term 1-3 (Standard & Challenge) 

- End-of-year test (Standard & Challenge) 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de auto-

avaliación dos seus coñecementos e destrezas: 

- O self-evaluation de cada unidade (AB). 

 Complementarias e extraescolares 

Polas circunstancias “especiais” deste curso que comeza e, atendendo ao protocolo de prevención da 

Covid19 do centro e á situación de alerta sanitaria actual, intentarase participar, na medida do posible, en 

tódalas conmemoracións que marca o calendario escolar 2021-2022. 

Ademáis, a nivel de aula, tamén se realizarán actividades relacionadas coa cultura e tradición inglesa 

como Halloween, Guy Fawkes’ night, Christmas, Easter...etc. 

Intentarase, ao igual que o curso pasado, realizar cos dous grupos de cuarto nivel, un proxecto etwinning 

en lingua inglesa con varios centros educativos europeos e, relacionado cos propios intereses do 

alumnado. 

Se a situación sanitaria do momento o permite, poderemos realizar algún tipo de actividade 

complementaria como asistir a un storytelling, teatro en inglés, ou realizar algunha saída extraescolar 

relacionada cos contidos, sempre respectando os grupos burbulla e o protocolo Covid19 do centro. 

 

2.5.4. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

No centro contamos cun aula de inglés que, debido á situación de alerta sanitaria actual e, respectando o 

protocolo de prevención da Covid19 do centro, non se utilizará para a docencia durante este curso. 

As sesión realizaranse na aula de referencia de cada grupo, respectando sempre a distribución do 

alumnado e o grupo burbulla. 

Intentarase durante este ano, comezar a fomentar unha metodoloxía de aulas abertas, propoñendo 

algunha actividade no exterior do edificio, aproveitando as diversas opcións que nos brinda o noso patio. 

 

2.5.5. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo coa LOMCE é a atención para a 

diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos ten 

efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas 

capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para 

que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer 
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actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para a 

diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar 

estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no 

libro do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen dirixir e propoñer algunhas 

actividades ou outras, e deberán ser conscientes en todo momento destas diferenzas, non só á hora de 

avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

A nosa programación ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención 

individualizada ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. No noso proxecto 

inclúense ideas en tódalas leccións para que o profesor responda ás diversas situacións que xurdan na 

aula. 

No material destinado ó profesor, Teacher’s Guide e Teacher’s Resource CD-ROM propóñense 

actividades de extensión e ampliación para os alumnos así como notas para o profesor, consellos 

didácticos, para afrontar as diferentes expectativas do alumnado. 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas para os 

alumnos con necesidades educativas especiais 

As adaptacións se centrarán en: 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de extensión 

adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo potencial. 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo 

necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase para que lles permitan 

continuar con aproveitamento nos seus estudos. 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de 

escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, tomaranse medidas de 

flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, 

priorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración social, ante a 

imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos 

instrumentais ou nos materiais considerados como tais.  
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Cando as adaptacións non son suficientes, temos a diversificación curricular, por medio da cal un alumno 

ou alumna podería deixar de cursar parte do tronco común da etapa e empregar este tempo noutro tipo 

de actividades educativas, ben como as ofertas en espazos opcionais, ben como actividades deseñadas 

especialmente para el/ela, que poderían cursar dentro ou fóra do centro. Este/a alumno/a seguiría tendo 

en todo momento como referencia os obxectivos xerais da etapa, pero accedería a eles a través doutro 

tipo de contidos e actividades. 

2.5.6. Orientacións metodolóxicas de cara a un posible confinamento. 

Durante este novo curso e, ao igual que o curso pasado, utilizaremos a diario a aula virtual como recurso 

de apoio á aprendizaxe e tamén de comunicación coas familias. 

Deste xeito, as familias estarán actualizadas co proceso de ensinanza-aprendizaxe dos seus fillos/as, 

consultando diariamente actividades realizadas ou actividades de reforzo/ampliación dos contidos 

traballados. 

Tamén se consultarán vía aula virtual as datas das probas e, para facilitar a tarefa ao posible alumnado 

confinado, colgarase o traballo realizado. Deste xeito poderá ser realizado dende as propias casas. 

No caso dun novo peche do centro e confinamento, intentarase, nun primeiro momento, poñerse en 

contacto con todas as familias e comprobar que teñen medios para manter unha boa comunicación dende 

a súa casa. 

O horario das sesións manterase como está, realizando sesións virtuais co alumnado tres días á semana 

dende as plataformas habilitadas pola Consellería de Educación para tal fin. 

Manterase un contacto continuo coas familias, flexibilizando ao máximo a comunicación e a metodoloxía. 

Os criterios de cualificación manteranse como están, valorarase a asistencia ás sesións virtuais, o traballo 

individual e/ou grupal e a participación durante as mesmas, do mesmo xeito que se fosen sesións 

presenciais. 

2.6. Avaliación 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o grao de 

adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados expresamente a conceptos, e outros, 

preferentemente a procedementos e actitudes. 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o caso da 

avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que identificar coas finais 

de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como 

a inicial (non clasificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante todo 

o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no carácter orientador e de 

diagnóstico do ensino. 
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Realizarase ademais unha avaliación individualizada a tódolos alumnos ó finalizar 3ª de primaria na que 

o alumno deberá demostrar o grao de adquisición das competencias en comunicación lingüística e 

matemática. Ó final de 6ª de primaria deberá tamén demostrar o grao de adquisición de competencias 

clave, así como a realización dos obxectivos da etapa. 

 

2.6.1. Criterios de avaliación. 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o cuarto curso de Educación Primaria na área de 

lingua estranxeira están organizados en cinco seccións principais: comprensión e produción (expresión e 

interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural, e son os 

seguintes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

- B1.1. Comprender a idea global e a información máis importante en textos orais moi breves con estruturas 

simples e coñecidas cun léxico de uso cotiá con axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos 

presentes nas situacións comunicativas e conectados cos propios intereses e coas propias experiencias, 

articulados con claridade e lentamente, transmitidos de viva voz ou por a través de recursos multimedia 

que non distorsionen a mensaxe. 

- B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e a 

información mais importante do texto. 

- B1.3. Discriminar patróns sonoros, rítmicos e de entoación básicos nos diferentes contextos comunicativos 

de forma significativa.  

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

- B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas sinxelas de comunicación sobre temas do seu interese, 

sobre persoas da súa contorna inmediata, usando expresións e frases coñecidas e de uso frecuente, 

normalmente illadas ou enlazadas con conectores básicos (and/or/then).  

- B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en situacións funcionais de comunicación que requiran un 

intercambio directo de información en áreas de necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando as convencións propias do proceso comunicativo.  

- B2.3. Valorar as linguas estranxeiras como instrumento de comunicación.  

- B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos e de uso diario. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido xeral e as ideas máis importantes en textos escritos 

sinxelos de temas previamente traballados de forma oral e de interese para o alumnado, e conte con apoio 

visual en soporte papel ou dixital.   

- B3.2. Coñecer as estratexias básicas máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e as ideas 
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principais en textos escritos sinxelos.   

- B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os significados e intencións comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e interrogacións.   

 Bloque 4. Produción de textos escritos 

- B4.1. Escribir textos sinxelos propios, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro, utilizando 

con razoable corrección as convencións ortográficas e os principais signos de puntuación, para falar de si 

mesmo, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles.   

- B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis adecuadas para a produción de textos escritos.   

- B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas para escribir con razoable corrección 

frases curtas que utiliza normalmente ao falar, cunha ortografía aceptable. 

- B4.8. Iniciarse no uso das ferramentas informáticas para completar actividades preelaboradas polo persoal 

docente. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia intercultural 

- B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do 

texto oral e escrito.   

- B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa cultura.   

- B5.3. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións reais ou simuladas en contextos 

dirixidos.   

- B5.4. Obter e dar información persoal, sobre o seu contorno máis inmediato en situacións comunicativas 

habituais dentro e fóra da aula.   

- B5.5. Expresar nocións básicas relativas a rutinas, tempo, vestimenta e prezo.  

- B5.6. Expresar e identificar localización de persoas, de obxectos e de lugares.   

- B5.7. Solicitar e comprender o permiso, o acordo, a información, a preferencia, a axuda ou o desexo, a 

capacidade entre outras.   

- B5.8. Utilizar adecuadamente as estruturas morfosintácticas para realizar as funcións comunicativas 

propias do seu nivel.   

- B5.9. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os seus significados asociados.   

- B5.10. Utilizar estruturas sintácticas de progresiva dificultade (p. e. enlazar frases sinxelas con conectores 

básicos como and, or, then).   

- B5.11. Mostrar un control sobre un conxunto de estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de oracións 

e frases dentro dun repertorio memorizado.  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- B5.12. Comprender e utilizar o léxico propio do nivel en situacións comunicativas sinxelas da vida da aula 

ou fóra dela. 

- B5.13. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas (horarios, hábitos, festividades…). 

- B5.14. Recoñecer un repertorio limitado de léxico de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas 

habituais e concretos relacionados coas súas experiencias, intereses e próximos á súa idade. 

2.6.2. Procedementos de avaliación 

 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten levar a 

cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a observación e o 

seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o 

desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e 

debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na 

expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de 

recuperación (e final de curso, se o alumno non tiver recuperado algunha, e extraordinaria, no caso de 

obter unha clasificación insuficiente na ordinaria final de curso). En todo caso, os procesos de avaliación 

serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación.  

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables 

por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do curso. A continuación 

expoñeremos unhas táboas que recollen os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e 

avaliación por competencias para cada un dos bloques de contidos. 
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ESTÁNDARES CRITERIO 

EVALUACIÓN 

1ª 

av. 

2 

av. 

3ª 

av. 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

MÍNIMOS ESIXIBLES/ 

INDICADORES 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e 

a información mais importantes de textos 

orais, con estruturas coñecidas e léxico 

de uso cotiá procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet adecuados a 

súa idade. 

B1.1 X X X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

 FICHAS 

CL1.3. Capta o sentido global en 

textos orais sobre temas familiares 

e de interese. 

 

PLEB1.2. Comprende os puntos 

principais e recoñece palabras e 

expresións coñecidas en textos orais 

(contos, cancións e conversas) sobre 

temas familiares ou do seu interese e 

expresados con claridade e que conten 

con apoio visual. 

B1.2. X X X 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO.  

 

FICHAS 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

CL1.4. Identifica informacións 

específicas en textos orais sobre 

temas familiares e de interese. 

 

PLEB1.3. Identifica a información máis 

relevante en interaccións orais nas que 

participa que traten sobre temas 

familiares procedentes de diferentes 

medios de comunicación e da Internet. 
B1.3 X X X 

OBSERVACIÓN DIARIA  

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

CL1.1. Recoñece o léxico e as 

realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases 

esenciais relacionadas coa súa 

contorna máis cotiá. 

 

PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen 

interromper. 
 X X X 

OBSERVACIÓN DIARIA  

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

CL1.2. Identifica aspectos 

fonéticos, do ritmo, acentuación e 

entoación da lingua estranxeira  en 

diferentes contextos 

comunicativos. 

 

PLEB1.5. Interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da 

mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

 X X X 
REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

AA2. Usa algunhas estratexias de 

tipo receptivo ou interactivo para 

solucionar problemas de 

comunicación. 
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PLEB2.1. Participa en situacións reais 

ou simuladas de comunicación breves e 

elementais, previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

sobre persoas da súa contorna 

inmediata, cunha pronuncia e entoación 

comprensibles. 

B2.1  X X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO.  

 

CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

 

SC1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

 

PLEB2.2. Pregunta e responde para 

dar/obter información en interaccións 

cotiás. B2.2 X X X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

SC2. Respecta as normas básicas 

de intercambio como escoitando e 

mirando a quen fala, respectando o 

turno de palabra. 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta. 
B2.3 X X X 

OBSERVACIÓN DIARIA  

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

 

PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente 

textos orais sinxelos e breves (p.e. 

cancións, conversas telefónicas ou 

dramatizacións). 

B2.4 X X X PRODUCIÓNS ORAIS 

CL2.1. Canta unha canción usando 

de forma adecuada os elementos 

lingüísticos e paralingüísticos 

apropiados. 

 

CL2.2. Recita tonadillas, 

trabalinguas, pequenos poemas, 

etc. coa entoación e pronunciación 

adecuadas.   

 

PLEB2.5. Manifesta interese e respecto 

polas apartacións do seus 

compañeiros/as. 
 X X X 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 
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PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas 

diferentes situacións comunicativas. 
 X X X 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 
 

PLEB2.9. Domina progresivamente 

aspectos fonéticos, do ritmo, da 

acentuación e da entoación da lingua 

estranxeira para a produción de textos 

orais. 

  X X 
PRODUCIÓNS ORAIS 

 
 

PLEB3.1. Comprende frases simples 

escritas, relacionadas cos temas 

traballados previamente de forma oral. B3.1 X X X 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

FICHAS 

 

CL4.1. Le textos sinxelos  sobre 

temas coñecidos captando o 

sentido global do mesmo. 

 

PLEB3.2. Comprende a idea principal 

dun texto escrito sinxelo acompañado de 

apoio visual, acorde a súa idade 

procedente dos medios de comunicación 

adaptados a súa competencia 

lingüística. 

B3.2  X X 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

FICHAS 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre 

temas coñecidos identificando a 

información máis importante. 

 

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura 

nunha lingua estranxeira. 
B3.3 X X X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

 

PLB3.4. Selecciona contos, narracións 

ou outro material escrito da biblioteca de 

aula para a súa lectura autónoma 

acordes a súa idade e intereses. 
  X X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

AA1. Usa algunhas estratexias 

para aprender a aprender, como 

utilizar dicionarios bilingües visuais.   
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PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso 

autónomo de estratexias de 

comprensión lectora.   X X 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

 

PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto 

a partir de elementos icónicos e títulos 

que o acompañan, e compróbaas.  X X X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

 

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como 

medio de comunicación. 
 X X X 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

 

PLEB3.9. Amosa interese por 

informarse, comunicarse e aprender a 

través dos textos escritos.  X X X 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas 

relacionadas con temas da súa vida 

cotiá traballadas previamente de forma 

oral. 
B4.1 X X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

CL5.1. Escribe frases referidas a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos. 

 

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, 

seguindo un modelo dado e respectando 

a estrutura gramatical coñecida. B4.2  X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

 



37 
 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura propios de situacións 

de relación interpersoal (invitacións, 

notas e avisos). 

B4.3  X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

CL5.2. Escribe textos referidos a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia  a partir de modelos  

de diferentes textos sinxelos para 

transmitir información con diversas 

intencións comunicativas. 

PLEB4.4. Completa un formulario en liña 

cos seus datos persoais e dos e das 

demais (nome, apelido, idade...).    X 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

 

PLEB4.5. Responde de forma escrita a 

preguntas sobre temas traballados en 

clase como, por exemplo, onde está un 

obxecto ou un lugar, de que cor é un 

obxecto, que hora é, cales son os seus 

gustos ou se hai algo nun determinado 

lugar. 

 X X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

 

PLEB4.6. Escribe correspondencia 

persoal simple en soporte papel ou 

dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata. 

  X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

 

PLEB4.7. Produce textos escritos 

significativos, en soporte papel ou dixital, 

de forma individual ou en parella 

seguindo o modelo traballado.  X X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS ONLINE 
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PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC 

para a produción de textos sinxelos. 

B4.8 X X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS ONLINE 

 

PLEB4.9. Presenta os seus textos con 

caligrafía clara e limpeza: evitando 

riscos, inclinación de liñas etc.  X X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

AA1. Usa algunhas estratexias 

para aprender a aprender, como 

utilizar dicionarios bilingües visuais. 

PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a 

lingua estranxeira escrita de forma 

correcta en situacións variadas 

atendendo á súa corrección ortográfica.   X X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da 

vida cotiá dos países onde se fala a 

lingua estranxeira (horarios, comidas, 

festividades...) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura 

cara ao diferente. 

B5.1  X X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

SIEE1. Busca e recompila 

información sobre temas coñecidos 

en diferentes soportes. 

PLEB5.2. Amosa curiosidade por 

aprender a lingua estranxeira e a súa 

cultura. B5.2 X X X 
PRODUCIÓNS ORAIS 

 

CL1.2. Identifica aspectos 

fonéticos, do ritmo, acentuación e 

entoación da lingua estranxeira  en 

diferentes contextos 

comunicativos. 
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PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

B5.3 X X X 
PRODUCIÓNS ORAIS 

 

CL3.1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito 

comprensible en actividades de 

aprendizaxe cotiás en distintos 

contextos. 

B5.4 X X X 
PRODUCIÓNS ORAIS 

 

SC2. Respecta as normas básicas 

de intercambio como escoitando e 

mirando a quen fala, respectando o 

turno de palabra. 

PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue 

os tramos horarios e as rutinas do día, 

prezos, vestimentas… 
B5.5 

 

 

X 
  

OBSERVACIÓN DIARIA  

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

 

PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre a localización 

(obxectos, espazos, seres vivos …). 
B5.6  X  PRODUCIÓNS ORAIS 

 

PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito 

comprensible sobre o permiso, o acordo, 

a preferencia, desexo ou a capacidade. B5.7  X X 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

 

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os 

elementos das oracións, mantén a 

concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 

B5.8 X X X PRODUCIÓNS ORAIS 
 

PLEB5.9. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples, así como as que 

achegan información. 
B5.9 X X X PRODUCIÓNS ORAIS 
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PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas 

para desenvolverse nas interaccións 

habituais. 

B5.10 

B5.10 

B5.11 

 

 

X X X 
OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO 

CL5.1. Escribe frases referidas a 

situacións cotiás próximas á 

experiencia a partir de modelos. 

PLEB5.12. Compara aspectos 

lingüísticos e culturais das linguas que 

coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 

integrada a través de producións 

audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas. 

B5.12  X X 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK  

 

SIEE1. Busca e recompila 

información sobre temas coñecidos 

en diferentes soportes. 

CL4.2. Le textos sinxelos sobre 

temas coñecidos identificando a 

información máis importante. 

CL2.3. Participa en 

representacións sinxelas. 

 

SC1. Participa en interaccións 

orais dirixidas sobre temas 

coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

PLEB5.13. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario necesario 

para participar nas interaccións de aula 

ou fóra da aula, ler textos próximos á 

súa idade e escribir con léxico traballado 

previamente. B5.13  X X 

OBSERVACIÓN DIARIA  

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

CL1.4. Identifica informacións 

específicas en textos orais sobre 

temas familiares e de interese. 

CL1.1. Recoñece o léxico e as 

realizacións lingüísticas, 

identificando palabras e frases 

esenciais relacionadas coa súa 

contorna máis cotiá. 
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2.6.3. Mínimos esixibles e criterios de cualificación. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Comprende explicacións e instrucións sinxelas así como as ideas principais de presentacións breves de temas cotiás con axuda de soporte visual e dixital. 

 Capta a información máis relevante e identifica información global en mensaxes diversas sobre temas familiares e de interese. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS. 

 Reproduce cancións  e rimas traballadas previamente  dun xeito comprensible tentando achegarse a pronuncia e entoación adecuadas, así como a participación 

activa. 

 Participa comprensivamente en situacións de comunicación (da vida da aula ou simuladas). 

 Respecta as convencións do proceso comunicativo como escoitar con atención e interese, mirar quen fala e valorar as intervencións das outras persoas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Comprende textos escritos moi sinxelos  previamente traballados oralmente, en soporte papel e dixital. 

 Amosa interese pola lectura de contos en lingua estranxeira e entende o argumento seguindo o apoio visual. 

 Amosa adquisición do léxico previamente traballado. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 Escribe frases sinxelas referidas a situacións cotiás a partir de modelos. 

 Amosa curiosidade cara a lingua estranxeira como instrumento de comunicación. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL. 
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 Utiliza as rutinas de saúdo e despedida respectando as fórmulas básicas de cortesía e diferenza preguntas e respostas simples. 

 Manexa o vocabulario básico de aula para interactuar cos demais. 

 Usa formas e estruturas propias da lingua en diferentes contextos comunicativos e motivadores de forma significativa. 

 Amosa interese por outras linguas e outras culturas e a relación coas propias. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao final de cada unidade realizarase unha proba de comprensión e produción escrita, así como de comprensión e produción oral. O resultado destas probas 

constituirán un 40% da nota final do trimestre. 

Unha actitude de respecto cara aos demais e de participación activa durante as sesións constitúe o 30 % da nota final do trimestre. 

Esa actitude activa e responsabilidade de cara ao traballo e á aprendizaxe individual reflexada no traballo diario da aula (tanto oral coma escrito) vai a constituír o 

30% restante da nota. 

Durante as sesións, e a través dos rexistros individuais e da observación directa ao alumnado, iranse anotando os logros e tamén as faltas, tanto en actitude 

como en traballo. 

Cada falta considerada como grave, repercutirá na nota final do trimestre con medio punto menos. 

2.6.4. Recursos e instrumentos de avaliación 

 

 
Procedementos 

INSTRUMENTOS 

Escritos Orais Observación directa e 

sistemática 

Outros 

 Tarefas diversas realizadas polo 
alumnado na actividade diaria 
da aula 

 Caderno de clase do 
alumno/alumna 

 Actividades de avaliación (libros, 
fichas, probas escritas …) 

 Traballos en grupo 
 Actividades de expresión oral e 

 Preguntas individuais ou grupais 
 Participación do alumno/a 
 Intervención na aula 
 Postas en común 
 Probas orais individuais 
 Lectura expresiva 
 Preparación en grupo de 

diversas actividades: coloquios, 
exposicións, debates … 

 Rexistros 
 Ficha rexistro individual 

 Avaliación da programación 
docente 

 Rúbricas trimestrais por 
competencias 

 Rúbricas por unidades 
didácticas. 
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escrita 
 Actividades interactivas 
 Participación no proxecto 

etwinning 
 Realización de diversas 

tarefas/proxectos a través da 
aula virtual. 

 Actitude na aula 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

Nesta programación preséntanse 6 unidades didácticas, unha de introdución e dúas dedicadas a festividades. 

Cada unidade didáctica ten 9 sesións de 50 minutos cada unha. Á de introdución dedicaránselle dúas sesións e ás de festividades dúas sesións cada unha. 

Ao final de cada trimestre, traballaremos durante dúas sesións cunha historia que nos servirá de repaso e reforzo de contidos. 

Hai que ter en conta que esta programación ten un carácter flexible e poderá ser adaptada en relación ás características, intereses e ritmo de aprendizaxe do 

alumnado ou por mor da participación e colaboración do departamento coas actividades complementarias e/ou extraescolares programadas polo centro. 

A continuación, presentamos unha táboa da distribución de unidades por sesións, facendo alusión tamén ás áreas temáticas que se traballan en cada unha delas. 

 

UNIDADE Nº Sesións 
Planificación do tempo 

 
Áreas temáticas 

0 At the exibition 2 2 horas Activities with _ing 

1 Rooftops City 9 9 horas To be at/Places in the city/Questions with to 

be/Possessives/Numbers from 1-100 

2 At the sports centre 9 9 horas Activities/ Questions with do/ To be good at 

Super City Heroes 1 2 2 horas Reviewing contents and grammar 

3 At Rooftops School 9 9 horas Have got/ He-She likes, doesn´t like/ To can 

4 At the Fire Station 9 9 horas Daily routines/ Clocks/ third person Present simple/  

Super City Heroes 2 2 horas Reviewing contents and grammar 

5 At the cinema 9 9 horas Let´s/ Cinema vocabulary/ He-She wants, doesn´t 

want/ This-These, That-those Prepositions/ Where 

is the...? It’s... 

6 In the Community garden 9 9 horas Animal descriptions/ It´s got / Are there …?/ They 

are ____ing/  

Super City Heroes 2 2 2 horas Reviewing contents and grammar 
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Festivals 4 4 horas Christmas and environment day vocabulary 
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4. TRANSVERSALIDADE 

Na aula se promoverá o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e 

mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de 

trato en non-discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento 

da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración polas 

vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismos de calquera tipo de violencia. 

Tamén, en colaboración cos demais mestres do centro levaranse a cabo determinada actividades 

relacionadas con datas e festividades puntuais especificando a finalidades educativa de cada unha delas. 

 

5. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

Un dos elementos que máis promovía a LOE e segue promovendo con LOMCE é a atención para a 

diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos ten 

efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas 

capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para 

que todos os alumnos poidan alcanzar os obxectivos estabelecidos. Do mesmo xeito, debemos ofrecer 

actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para a 

diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar 

estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de formas diferentes das actividades propostas no 

libro do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen dirixir e propoñer algunhas 

actividades ou outras e deberán ser consciente en todos os momentos destas diferenzas, non só na hora 

de avaliar, senón tamén na hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Actividades de reforzo e extensión que permitan una atención individualizada aos alumnos segundo as 

súas necesidades e ritmo de aprendizaxe.  

Propóñense actividades de extensión e ampliación para os alumnos para afrontar diferentes expectativas 

do alumnado. 

6. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO. 

Para fomentar o uso das novas tecnoloxías da educación, nas nosas sesións diarias, utilizaremos o ipack 

do nivel correspondente con diversas actividades, cancións e xogos interactivos. 

O alumnado poderá tamén acceder, dende a súa casa, a contidos relacionados coas unidades a través de 

dúas canles, a oxfordlearningzone para alumnado e a aula virtual da área de lingua estranxeira de 

Primaria. 

7. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO. 

Na aula de lingua inglesa contamos cunha biblioteca na que se poden atopar lecturas enfocadas aos 

diferentes niveis así como para educación infantil. Utilizarase a mesma como fonte de recursos para o 

profesorado. Deste xeito, e de acordo co que se está a traballar, o alumnado poderá dispoñer dela cando 

a necesite. 
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Aportaremos tamén lecturas para as mochilas viaxeiras para que as familias tamén participen no fomento 

á lectura utilizando a lingua estranxeira- 

 

Nos distintos niveis de primaria, ademais das diversas lecturas que van xurdindo conforme avanzan as 

unidades, realizarase unha actividade trimestral de fomento á lectura. 

Estas actividades poderán variar segundo o trimestre e as características do grupo e irán dende lecturas 

grupais, lecturas individuais, contacontos, dramatización de pequenos fragmentos de obras de teatro en 

inglés... 

 

Ao longo do curso e utilizando varios soportes como libros de texto, libros da biblioteca de aula, artigos, 

información en formato dixital...etc, tamén se realizarán actividades encamiñadas ao fomento da lectura 

sobre diversos temas relacionados coa cultura e celebracións inglesas e intereses do alumnado. 

 

8. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO. 

A comezos do curso, estableceranse na aula “classroom rules”, normas básicas de convivencia para o 

alumnado que a utilice. Deste xeito facilitarase un clima positivo de respecto cara aos demais. 

O alumnado tamén será coñecedor dos seus dereitos e deberes así como das distintas actitudes 

consideradas de gravidade para a convivencia no centro. 

No caso de existir sanción a un alumno/a, o profesor levará a cabo as medidas oportunas recollidas no 

NOF do centro. 
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9. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE. 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un 

modelo cos indicadores de logro e os elementos a avaliar: 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da 

aula. 

Adecúase parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 

contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de 

mellora tralos resultados 

académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas 

de mellora a adoptar tralos 

resultados académicos 

obtidos. 

Adoptáronse medidas de 

mellora segundo os 

resultados académicos 

obtidos. 

 

Medidas de atención á 

diversidade. 

Non se adoptaron medidas de 

atención á diversidade 

adecuadas. 

Identificáronse as medidas 

de atención á diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse medidas de 

atención á diversidade 

adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos 

temas transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos 

temas transversais na 

materia. 

Traballáronse tódolos 

temas transversais na 

materia. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os 

obxectivos da materia 

establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 

obxectivos da materia 

establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos 

da materia establecidos 

para este curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a 

maioría das competencias clave 

relacionadas coa materia. 

Desenvolvéronse parte das 

competencias clave 

relacionadas coa materia. 

Logrouse o 

desenvolvemento das 

Competencias clave 

relacionadas con esta 

materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 

satisfactoria. 

A práctica docente foi 

parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 

satisfactoria. 
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ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programas de mellora para a 

práctica docente. 

Non se deseñaron programas 

de mellora para a práctica 

docente. 

Identificáronse os puntos 

para deseñar un programa 

de mellora para a práctica 

docente. 

Deseñáronse programas de 

mellora para a práctica 

docente. 

 

 

 

ANEXO I 

MODELO RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE CONTIDOS 

 

 

Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na unidade 

Niveis de adquisición 
Instrumentos de 

avaliación 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos orais, con estruturas 

coñecidas e léxico de uso cotiá procedentes de medios audiovisuais ou da Internet adecuados a súa idade. 
        

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece palabras e expresións coñecidas en textos orais (contos, 

cancións e conversas) sobre temas familiares ou do seu interese e expresados con claridade e que conten con 

apoio visual. 

        

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que traten sobre temas 

familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet. 
        

PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara a cara, sen interromper.         

PLEB1.5. Interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 
        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 
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PLEB2.1. Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha 

pronuncia e entoación comprensibles. 

        

PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás.         

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.         

PLEB2.4.Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, conversas telefónicas ou 

dramatizacións). 
        

PLEB2.5. Manifesta interese e respecto polas apartacións do seus compañeiros/as.         

PLEB2.8. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas.         

PLEB2.9. Domina progresivamente aspectos fonéticos, do ritmo, da acentuación e da entoación da lingua 

estranxeira para a produción de textos orais. 
        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.         

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, acorde a súa idade 

procedente dos medios de comunicación adaptados a súa competencia lingüística. 
        

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.         

PLB3.4. Selecciona contos, narracións ou outro material escrito da biblioteca de aula para a súa lectura 

autónoma acordes a súa idade e intereses. 
        

PLB3.5. Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión lectora.         

PLB3.6. Formula hipóteses sobre o texto a partir de elementos icónicos e títulos que o acompañan, e 

compróbaas. 
        

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de comunicación.         

PLEB3.9. Amosa interese por informarse, comunicarse e aprender a través dos textos escritos.         

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de forma 

oral. 
        

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas, seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical coñecida.         

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co 

tema da escritura propios de situacións de relación interpersoal (invitacións, notas e avisos). 
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PLEB4.4. Completa un formulario en liña cos seus datos persoais e dos e das demais (nome, apelido, idade...).         

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, por exemplo, onde 

está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

        

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal simple en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata. 
        

PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en soporte papel ou dixital, de forma individual ou en parella 

seguindo o modelo traballado. 
        

PLEB4.8. Utiliza de xeito guiado as TIC para a produción de textos sinxelos.         

PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc.         

PLEB4.10. Amosa interese por utilizar a lingua estranxeira escrita de forma correcta en situacións variadas 

atendendo á súa corrección ortográfica. 
        

BLOQUE 5. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 

comidas, festividades...) e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 
        

PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua estranxeira e a súa cultura.         

PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións adecuadamente.         

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe cotiás en distintos 

contextos. 
        

PLEB5.5. Expresa, identifica e distingue os tramos horarios e as rutinas do día, prezos, vestimentas…         

PLEB5.6. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre a localización (obxectos, espazos, seres vivos …).         

PLEB5.7. Pregunta e responde de xeito comprensible sobre o permiso, o acordo, a preferencia, desexo ou a 

capacidade. 
        

PLEB5.8. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa 

correctamente os nexos básicos. 
        

PLEB5.9. Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan información.         

PLEB5.10. Memoriza rutinas lingüísticas para desenvolverse nas interaccións habituais.         

PLEB5.12. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe 

e lograr unha competencia integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións 

artísticas. 
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PLEB5.13. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas interaccións de aula 

ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente. 
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1. INTRODUCIÓN 

 
1.1. Xustificación da programación 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as linguas forman parte da equipaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión no que as relacións entre 

individuos, países e organismos fanse cada vez máis necesarias e frecuentes. Neste marco, é esencial que, dende as primeiras idades, a educación teña entre os seus obxectivos principais dotar aos 

cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento de competencias que lles permitan participar axeitadamente nunha nova sociedade cada vez máis interdependente e global. A aprendizaxe de 

linguas estranxeiras cobra, deste xeito, unha especial relevancia neste contexto xa que a capacidade de comunicación lingüística eficaz é o primeiro paso para desenvolverse nun contexto 

multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os niveis de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas do alumnado en cada fase da 

aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o alumnado ao rematar a súa educación e formación 

escolar, teña unhas competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua estranxeira que lle permitan achegarse ao seu uso independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira iniciase a partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionar aos nenos e nenas as 

primeiras experiencias no seu uso oral. Así, este alumnado accede á educación primaria cunha certa experiencia e familiarización coa mencionada lingua. Dende esta perspectiva, o currículo nesta 

etapa, si ben inicialmente da prioridade ás actividades lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros cursos, establece gradualmente a aprendizaxe das outras destrezas para o desenvolvemento dunha 

competencia comunicativa oral e escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da información non pode deixar de lado as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC). Todo o seu potencial 

en relación co desenvolvemento das habilidades lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua estranxeira e o desenvolvemento 

das competencias básicas do alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. O uso das TIC posibilita o acceso á información sobre outras culturas e  as súas costumes, reafirma as 

destrezas orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, establece unha ortografía correcta e estimula a aprendizaxe autónoma. 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda que se presentan separados para unha maior claridade, deben ser entendidos como inseparables na práctica 

lingüística e en cada acto comunicativo. 

 

O bloque 1, comprensión de textos orais, recolle diversos aspectos da comprensión oral. Nel abórdanse estratexias comunicativas necesarias para comprender en contextos reais ou simulados e 

iniciar o camiño da adquisición e posterior desenvolvemento das estratexias de comprensión oral da lingua estranxeira. Nesta liña, considérase, por unha parte, a activación dos coñecementos 

previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para comprender o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais sinxelas. Por outra banda, establécese unha 

variedade de contextos de comunicación, que deberán favorecer modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico como no uso de expresións concretas en situacións 

coñecidas de interaccións verbais. Para conseguir este propósito, o uso de recursos audiovisuais e das TIC é imprescindible. 

O bloque 2, produción de textos orais, aborda o desenvolvemento de habilidades de produción oral. A súa finalidade é dotar aos alumnos e alumnas de estratexias e destrezas comunicativas 
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necesarias para interactuar en contextos reais ou simulados. Mediante a aprendizaxe dos contidos establecidos, o alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas básicas como falar de si mesmo/a, 

conseguir que os demais lle atendan e entendan, pedir e dar a información que lles interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente escolar como en situacións propias doutros 

ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente, o currículo ten en conta as aprendizaxes necesarias para describir, explicar, relatar, dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar ou opinar cun grao 

de dominio propio desta etapa. 

 

O bloque 3, comprensión de textos escritos, céntrase en aspectos da comprensión escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a descodificación do texto e lectura funcional, 

desenvólvense progresivamente nos distintos cursos para que o alumnado poda adquirir os coñecementos y habilidades que lle permitan un dominio progresivo da comprensión da lingua escrita. 

Préstase especial atención en fomentar a afección pola lectura como fonte de gozo, formación, aprendizaxe, fantasía e descubrimento doutros ambientes e cultura 

 

O bloque 4, produción de textos escritos: expresión e interacción, expón o desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do afianzamento da expresión oral. A complexidade 

da expresión escrita require unha conexión estreita co correspondente traballo na lingua oral da lingua estranxeira e nas outras linguas das que incorporarán os procedementos básicos que dan 

coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus escritos. 

 

O bloque 5, coñecemento da lingua e conciencia intercultural, enumera as funcións, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van a posibilitar o uso reflexivo da lingua para comprender e 

interactuar en diferentes situacións de comunicación. 

Igualmente, aparecerán neste bloque elementos sociolingüísticos e culturais que condicionan ás persoas falantes da lingua estranxeira e que informan doutras maneiras de ver, entender e apreciar o 

mundo. 

O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr una competencia comunicativa integrada e 

alcanzar unha conciencia intercultural que lle permita comunicar con certa sintonía cultural. 

 

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe están organizados dentro dos cinco grandes bloques e o seu tratamento ten que ser abordado dende unha óptica competencial. As 

relacións entre estes tres elementos do currículo non son unívocas, debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, para cada unha das tarefas comunicativas listadas e descritas 

nos estándares de aprendizaxe, terá que incorporarse o conxunto dos contidos recollidos para cada bloque de actividade. Deste xeito, para avaliar o grao de adquisición de cada un dos estándares de 

aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, aplicaranse todos e cada un dos criterios de avaliación recollidos e descritos para a tarefa correspondente. 

Dende o punto de vista metodolóxico, os enfoques que se adopten deberán considerar 

os principios básicos que facilitan a aprendizaxe dunha lingua e cultura estranxeira a estas idades no contexto escolar. Partindo deste feito, fomentarase un uso contextualizado da lingua, no marco 

de situacións comunicativas propias de ámbitos diversos propios destas idades, e que permitan a utilización real e motivadora da lingua, o xogo, sobre todo nos primeiros anos, e a realización de 

tarefas conxuntas, ademais de permitir asentar adecuadamente as bases para a adquisición dunha lingua estranxeira, contribúen a que a área desenvolva o papel educativo que lle corresponde como 

instrumento de socialización. A medida que o alumnado avance en idade, evolucionarase dende un procesamento da lingua de carácter esencialmente semántico a un procesamento sintáctico máis 

avanzado. Polo tanto, a ensinanza das linguas estranxeiras na educación primaria enmarcarase en enfoques comunicativos e cun tratamento globalizado das actividades ou destrezas lingüísticas, 

facendo fincapé durante toda a etapa na comunicación oral e na conciencia intercultural. 
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Por outra parte, debe existir coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o das linguas cooficiais, para evitar a repetición de contidos propios de aprendizaxes de calquera lingua, como 

son as estratexias de lectura, o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, e para unificar a terminoloxía. 

Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e a(s) ambientais. Polo tanto, é esencial o 

tratamento integrado de todas as linguas e a colaboración entre todo o profesorado que as imparte. 

Finalmente, hai que ter en conta no actual contexto educativo galego a implantación, na rede de centros plurilingües e nos centros con seccións bilingües, da ensinanza- aprendizaxe integrada de 

contidos e linguas estranxeiras. Isto supón a necesidade dunha estreita coordinación entre o profesorado que imparte lingua estranxeira e o que a utiliza como instrumento de ensinanza doutras 

materias curriculares. 

1.2. Contextualización 

 

 
5° Curso de Educación Primaria - Inglés 

 

Centro: CPI O Feal 

 

Dirección: Rúa Río Seco s/n 

 

Teléfono: 881938177 

 

Correo electrónico: cpi.feal@edu.xunta.es 

 

Localidade: Narón 

 

Provincia: A Coruña Código Postal: 15572 

 

 

Perfil do centro 

 

O CPI do Feal está emprazado no lugar do Feal, nunha zona ben comunicada no Concello de Narón. Dentro do Concello, o centro sitúase nun ambiente semiurbano, moi próximo aos polígonos 

industriais das Lagoas e do Río do Pozo, que constitúen os grandes motores económicos do Concello. 

 

A súa andaina comeza no ano 1972 como centro de Educación Xeral Básica e a consecuencia das distintas reformas educativas chega á súa configuración actual como CPI, centro que integra 

alumnado de EI, EP, e ESO. 

 

Na actualidade, acolle arredor de seiscentos alumnos/as procedentes de distintas parroquias do Concello de Narón. A procedencia deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e alumnas das 

parroquias de Sedes, O Val, Castro, S. Xiao e S. Mateo, que viven nun contorno rural, atópanse os alumnos/as do Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros e Xuvia cunha procedencia semiurbana ou 

claramente urbana (núcleos de Xuvia, Piñeiros, Freixeiro e o Alto). Asemade, coexisten no Centro outras culturas minoritarias formadas principalmente pola etnia xitana, inmigrantes 

latinoamericanos e centroeuropeos. 

 

Este alumnado repártese en dous pavillóns. Un pavillón para as clases de EI e EP e outro para as da ESO, tendo o patio cuberto, as pistas e o patio exterior un uso compartido. 

mailto:cpi.feal@edu.xunta.es
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Os recursos humanos cos que conta o CPI O Feal son os seguintes: 

 

-Persoal docente: 5 especialistas de EI, 17 xeneralistas de EP, 1 especialista  de A/L, 3  especialistas de Lingua Inglesa, 3 especialistas de Relixión Católica, 2 especialistas de PT, 1 especialista de 

Educación Musical e 2 especialistas de EF; así como diversos profesores/as adscritos á ESO. 

 

-Persoal non docente: administrativa, conserxe e persoal de limpeza.  

-As familias e a ANPA: constitúen unha parte esencial dentro do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado, por iso é importante que exista unha boa relación entre familia e escola. Cada titor/a de 

EI e EP conta cunha hora de atención ás familias, fixada na tarde dos mércores, este ano, excepcionalmente de maneira telemática. 

 
O CPI do Feal conta con servizo complementario de comedor xestionado pola ANPA, e con servizo de transporte utilizado polo 90% do alumnado. 

 

 

 
Composición do Departamento de Linguas Estranxeiras para Educación Primaria e Infantil 

 
1. Montserrat Fernández Carballeira 

 
2. Norberto Leivas Rodríguez 

 
3. María Mercedes Ruiz Lamas 

 

 

 
Distribución dos alumnos e alumnas de quinto de Educación Primaria 

 
Curso      N° de alumnos/as 

 
5º A 25 

5º B 25 

5º C 24 
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Características do alumnado de quinto curso do CPI O Feal 

 

O alumnado do quinto curso de Educación Primaria do CPI O Feal presenta en xeral un nivel académico medio-baixo no conxunto das distintas materias. A nivel de conduta, atopámonos cun grupo 

de nenos e nenas inquedos e en canto á súa motivación, amosan interese na adquisición de novas aprendizaxes aínda que posúen unha concentración dispersa. Porén, a elevada ratio de alumnos/as en 

ámboslos grupos dificulta a miúdo o desenvolvemento das clases debido á dificultade que implica manter a orde na aula e que aínda non teñen interiorizadas as normas de convivencia. 

 

 
En tódolos casos faise énfase na aprendizaxe de contidos como vocabulario e estruturas gramaticais básicas xa que estas servirán de base para unha futura aprendizaxe do          idioma. 

 
 

1.3. As Competencias Clave Integradas 

 
A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creativa e autónoma. 

 
Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, constitúe un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que interaccionan permanentemente o 

corpo, a mente, a razón e as emocións. 

 
Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe en situacións concretas, é 

dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes feitos en diversos contextos. 

 
Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e estar. De esta maneira 

vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos 

recoñecendo que a institución escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de 

actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, responsabilidade e cooperación. 

 
Esta programación recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, así como criterios e 

indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das competencias e o logro dos obxectivos da materia. 

 

2. DESEÑO CURRICULAR 

 
2.1. Currículo 

 
A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da calidade educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación dos elementos 

que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

 
O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 
a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 
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ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

 
b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos. 

 
c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de 

competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que participe o alumnado. 

 
d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes. 

 
e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se quere valorar, 

o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 

 
f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o que o 

alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e facilitan o 

deseño de probas estandarizadas e comparables. 

 
2.2. Obxectivos 

 
O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan: 

 
a) 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. 

 
b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, 

interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles permitan manexarse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais 

cos que se relacionan. 

 

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

discapacidade nin por outros motivos. 

 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas linguas. 

 
f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotiás. 

 
g) 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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 
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h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados evinculados con Galicia. 

 
i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

 
j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 
k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas e empregar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. 

 
l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de 

calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-sexual. 

 
n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

 
o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia ás mulleres e homes que realizaron contribucións importantes á 

cultura e á sociedade galegas. 

 

 
2.3. Competencias clave 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida persoal e laboral 

son as seguintes: 

 
 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

 

 
 Competencia en comunicación lingüística. 

 
Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes con distintas 

finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o 

principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

 
O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de convivencia, o 
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exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos 

ámbitos, interese pola aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 

 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 
A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require 

coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre 

o coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada. 

 
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do pensamento 

científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

 
 Competencia dixital 

 
Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos 

coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital. 

 
O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de 

información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación ós propios 

fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a curiosidade pola 

aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

 
 Aprender a aprender 

 
Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe permanente. 

 
Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os procesos de 

coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos axeitadamente. 

 
As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 
 Competencias sociais e cívicas 

 
Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do mundo no que se vive e exercer a 

cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o comportamento adecuado 
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para convivir en sociedade. 

 
Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

 
Na competencia cívica son fundamentais a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o respecto dos 

dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

 
O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable. 

 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 
Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas necesarias para 

desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral. 

 
Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas destrezas como a 

capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e esforzo, e o 

espírito emprendedor. 

 
 Conciencia e expresións culturais 

 
Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal e consideralas 

parte do patrimonio cultural dos pobos. 

 
A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar das diferentes 

manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 

 

2.3.1. Contribución da lingua estranxeira á adquisición das competencias clave. 

 
Imos expoñer os aspectos máis relevantes na nosa programación, a expensas do que a práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 
 Competencia en comunicación lingüística: 

 
O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta 

capacidade comunicativa xeral. 

 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 
Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos 
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cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e expresar con claridade e 

precisión informacións, datos e argumentacións. 

 
 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a 

comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas 

sociedades en xeral. Son parte destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

 
 Competencia dixital 

 
A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse 

utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e 

transformala en coñecemento. 

 Competencia para aprender a aprender 

 
A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e cada nena 

identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. 

Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro, 

entre outras. 

 
 

 
 Competencias sociais e cívicas 

 
As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento 

de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración, e 

axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as diferenzas. 

 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

 
As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta competencia obriga 

a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber 

axeitadamente ós demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e 

avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas 

ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 Conciencia e expresións culturais 
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A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións 

lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e 

escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares. 

 

 

2.4. Contidos 

 
Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia intercultural. 

Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e 

relacións e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira. 

 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende o sentido 

global e a información máis 

importante de textos orais, con 

estruturas coñecidas e léxico de uso 

cotiá adecuados á súa idade, 

procedentes de medios audiovisuais 

ou da Internet. 

 
PLEB1.2. Comprende os puntos 

principais e recoñece palabras e 

expresións coñecidas en textos 

orais (xogos de ordenador, peticións, 

instrucións) sobre temas do seu 

interese, expresados con claridade e 

que conten con apoio visual en 

soporte papel ou dixital. 

B1.1. Estratexias de comprensión: 

Uso do contexto visual e non verbal e dos 

coñecementos previos para a formulación de 

hipóteses sobre o que se vai escoitar, sobre o 

tema ou a situación, transferidos desde as 

linguas que coñece á lingua estranxeira. 

Identificación da tipoloxía de textos emitidos 

en diferentes situacións de comunicación 

(rima, canción, exposición, descrición, 

diálogo...), adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

Interpretación das ideas principais expresadas 

en mensaxes orais de progresiva 

complexidade, como instrucións ou 

explicacións e interaccións orais ou 

gravacións en soporte audiovisual e 

informático para extraer información global 

ou dalgún detalle concreto. 

Repetición, memorización comprensiva e 

observación de modelos para a adquisición do 

B1.1. Comprender a idea global e a información  

máis importante en textos orais moi breves, con 

estruturas simples e coñecidas cun léxico de uso moi 

frecuente e conectados cos propios intereses e coas 

propias experiencias do alumnado, articulados con 

claridade e transmitidos de viva voz ou por soportes 

multimedia que non distorsionen a mensaxe. 

B1.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral e a 

información mais importante do texto. 

B1.3. Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación básicos nos diferentes 

contextos comunicativos de forma significativa. 

CL 

SC 

CD 

CEC 

CMC

T 

SIEE 

Repite a información de textos orais 

previamente traballados na aula 

 
Resume e recoñece os puntos principais de textos 

orais traballados na aula 

 
Coñece o vocabulario esencial dos temas traballados 

na aula 

 
Non interrompe nas interacción cara a cara 

 
Mellora as súas intervención escoitando as dos demáis 
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PLEB1.3. Identifica a información 

máis relevante en interaccións orais 

nas que participa que traten sobre 

temas familiares procedentes de 

diferentes medios de comunicación 

e da Internet. 

léxico, rutinas e expresións cotiás da lingua 

estranxeira. Identificación de informacións 

específicas en textos orais variados emitidos 

en diferentes situacións de comunicación. 

Seguimento verbal e non verbal de 

mensaxes orais de progresiva complexidade 

en situacións comunicativas habituais dentro 

e fóra da aula. 

Desenvolvemento de actitudes e estratexias 

de cooperación e respecto en situacións de 

aprendizaxe compartida que faciliten 

interaccións orais en grupo para a realización 

de tarefas na aula. 

B1.2. Patróns sonoros, rítmicos, de 

entoación e acentuación básica: 

   

PLEB1.4. Escoita atentamente en 

interaccións cara a cara, sen 

interromper. 

   

PLEB1.5. Amosa interese e 

respecto polas intervencións 

orais alleas en prol da mellora 

   

 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

da súa pronuncia, entoación e 

acentuación. 

identificación progresiva de aspectos 

fonéticos, do ritmo, da entoación e da 

acentuación básica da lingua estranxeira 

como aspectos fundamentais para a 

comprensión de breves textos orais. 
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BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Participa de forma 

activa en situacións reais ou 

simuladas de comunicación, 

previamente preparadas e 

ensaiadas, sobre temas do seu 

interese, sobre persoas da súa 

contorna inmediata, cunha 

pronuncia e entoación 

comprensibles. 

 

PLEB2.2. Pregunta e responde 

para dar/obter información en 

interaccións cotiás habituais. 

 

PLEB2.3. Amosa unha actitude de 

escoita atenta. 

 

PLEB2.4. Produce textos orais 

propios, sinxelos e breves (p.e. 

cancións, conversas telefónicas, 

dramatizacións) utilizando distintos 

soportes multimedia. 

 

PLEB2.5. Recorda as ideas 

principais dun texto escoitado e fai 

un resumo breve sobre o 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

Concibir a mensaxe con claridade e 

practicala varias veces, distinguindo a súa 

idea ou ideas principais e a súa estrutura 

básica. 

Iniciarse na adecuación do texto á persoa 

destinataria, contexto e canle, aplicando a 

estrutura de discurso adecuados a cada 

caso. 

Execución: 
Expresarse oralmente en situacións reais ou 

simuladas con progresiva autonomía, 

eficacia e complexidade das expresións 

utilizadas. 

Apoiarse nos coñecementos previos, sobre o 

tema ou a situación transferidos desde as 

linguas que coñece á lingua estranxeira, 

para participar activamente en situacións 

funcionais, previamente preparadas e 

ensaiadas, de comunicación adecuadas á 

idade do alumnado e aos seus intereses. 

 

 

Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos non verbais 

(xestos, expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal). 

Recoñecer e usar léxico, formas e 

B2.1. Interactuar en situacións reais ou simuladas 

sinxelas de comunicación sobre temas dos seu 

interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, 

usando expresións e frases feitas de uso frecuente, 

normalmente illadas ou enlazadas con conectores 

básicos (and/or/then/but). 

B2.2. Participar de forma activa e cooperativa en 

situacións funcionais de comunicación que requiran 

un intercambio directo de información en áreas de 

necesidade inmediata ou temas do seu interese cunha 

pronuncia axeitada e empregando as convencións 

propias do proceso comunicativo. 

B2.3. Valorar a lingua estranxeiras como 

instrumento de comunicación. 

B2.4. Producir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación básicos e de uso diario. 

CL SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

Participa de forma oral en situación de 

comunicación de xeito comprensible. 

 

Emprega as preguntas axeitadas e traballadas na 

clase para extraer información. 

 

Escoita e atende á expresión en inglés na clase. 

 

Produce textos orais propios, sinxelos e breves en 

distintos soportes multimedia. 

 

Resume as ideas principais dun texto Escoita 

atentamente aos seus compañeiros 

Recoñece a diversidade lingüística da súa contorna 

como elemento enriquecedor. 

 

 

 

Preocúpase polos aspecos fonéticos da conversa 

cando fala. 
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mesmo. 

 
PLEB2.6. Manifesta interese e 

respecto polas opinións do seus 

compañeiros/as. 

 
PLEB2.7. Recoñece a 

diversidade lingüística da súa 

contorna como elemento 

enriquecedor. 

 
PLEB2.8. Comeza a utilizar 

correctamente e progresivamente 

aspectos fonéticos básicos, do 

ritmo, da acentuación e da 

entoación da lingua estranxeira 

para a produción de textos orais 

comprensibles. 

estruturas básicas orais coñecidas e 

propias da lingua estranxeira, para 

expresar funcións previamente 

traballadas. 

Manter conversas cotiás e familiares sobre 

temas coñecidos en situacións de 

comunicación predicibles. 

Participar en interaccións orais en 

situacións reais ou simuladas a través de 

respostas verbais e non verbais que esixan 

elección entre un repertorio limitado de 

posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirixidos. 

Producir textos orais cotiáns de índole 

diversa tendo en conta tanto elementos 

lingüísticos como extralingüísticos, dicindo 

ou lendo en voz alta para toda a clase textos 

breves de realización propia. 

 

Participar activamente en intercambios 

lingüísticos orais breves, previamente 

traballados en grupo, para expresar as 

necesidades de comunicación máis 

inmediatas. 

Empregar a lingua estranxeira en 

situacións variadas de comunicación. 

B2.2. Patróns sonoros, rítmicos, de 

entoación e de acentuación básica: 

Uso progresivo das normas que regulan a 

interacción oral. 

Pronuncia comprensible, ritmo, 

entoación e acentuación adecuados, tanto 

na interacción e expresión oral como na 

recitación, dramatización ou lectura en 

voz alta. 

Dominio progresivo de aspectos fonéticos 

básicos, de ritmo e entoación para a 

produción de textos breves orais, a través do 

xogo e da expresión corporal e musical. 
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CC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓIN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende 

información básica escrita en notas, 

tendas e medios de transporte, 

relacionadas cos temas traballados 

previamente de forma oral. 

 

PLEB3.2. Comprende a idea 

principal dun texto escrito sinxelo, 

con apoio visual, procedente dos 

medios de comunicación adaptados 

á súa competencia lingüística e 

acorde coa súa idade. 

B3.1. Estratexias de comprensión: Activación 

dos coñecementos previos en relación á 

tipoloxía e tema do texto que se vai traballar e 

formulación de hipóteses sobre o seu contido e 

contexto. 

Identificar elementos icónicos, títulos e 

facer unha primeira anticipación e 

hipótese sobre o contido de textos escritos 

breves do seu interese e adaptados á súa 

idade. 

Deducir o significado de palabras e 

expresións non coñecidas de palabras clave 

do texto, relacionadas cos e coas personaxes 

e co contexto a través da linguaxe non 

verbal ou co apoio de ilustracións. 

Recoñecer textos breves, propios ou alleos de 

situacións cotiás próximas á súa experiencia 

como invitacións, felicitacións, notas, carteis... 

Recoñecer o léxico, formas e estruturas 

breves escritas propias da lingua 

estranxeira, para expresar funcións 

previamente utilizadas. 

 

Captación da idea global e identificación de 

elementos específicos en textos escritos 

situacións cotiás próximas á experiencia, con 

axuda de elementos lingüísticos e non 

lingüísticos do contexto. Lectura menos guiada 

e comprensión de diferentes textos sinxelos, 

en soporte papel e dixital, adaptados á 

competencia lingüística do alumnado, para 

utilizar información global e específica, no 

desenvolvemento dunha tarefa, proxecto ou 

para gozar da lectura. 

Usar progresivamente o dicionario 

bilingüe, biblioteca da aula e as 

B3.1. Identificar o tema e comprender o sentido 

xeral e as ideas principais en textos escritos sinxelos 

de temas previamente traballados de forma oral e 

cun léxico cotián de interese para o alumnado e que 

conte con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

B3.2. Recoñecer as estratexias básicas máis 

adecuadas para a comprensión do sentido xeral, e 

as ideas principais en textos escritos sinxelos. 

B3.3. Discriminar patróns gráficos e recoñecer os 

significados e intencións comunicativas básicas que 

expresen pausas, exclamacións e interrogacións. 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos 

(punto e coma), así como os símbolos frecuentes. 

CL SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

Distingue a información previa de textos 

previamente traballados na clase. 

 

Comprende a idea principal de historias sinxelas e 

recoñece a os protagonistas. 

 

Emprega estratexias básicas para a 

comprensión lectora. 

 

Escolle pola súa conta materiais escritos para a súa 

lectura autónoma. 

 

Fai hipóteses sobre o tema dun texto elemental a 

partir do titulo do mesmo e das imaxes que o 

ilustran. 

PLEB3.4. Emprega algunhas 

estratexias básicas para a 

comprensión lectora. 

   

Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

PLB3.5. Selecciona contos, 

narracións ou outro material escrito 

da biblioteca da aula para a súa 

lectura autónoma, acordes á súa 

idade e intereses e respectando as 

súas normas de funcionamento. 

  
Emprega os textos escritos para informarse, 

comunicarse e aprender. 

 

Preocúpase pola corrección, ortografía básica, 

puntuación e presentación dos séus textos escritos. 

PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas 

a partir de elementos icónicos e 

títulos que o acompañan e 

compróbaas. 

   

PLEB3.7. Valora a lingua escrita 
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como medio de comunicación. 

 

PLEB3.8. Amosa interese por 

informarse, comunicarse e aprender 

a través dos textos escritos. 

 

PLEB3.9. Amosa interese pola 

corrección, ortografía básica, 

puntuación e presentación dos textos 

escritos. 

tecnoloxías da información e da 

comunicación para ler (webs infantís e 

xuvenís, programas multimedia, correo 

electrónico). 

B3.2. Patróns gráficos, convencións 

ortográficas e de puntuación elementais: 

Recoñecemento dos signos de puntuación 

elementais. 

Asociación de grafía, pronuncia e 

significado a partir de modelos escritos, 

expresións orais coñecidas e 

establecemento de relacións analíticas 

grafía-son, coñecemento dalgunhas 

irregularidades específicas propias da 

lingua estranxeira.. 

Recoñecemento de símbolos de uso 

frecuente: €, ₤ @. 

   

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB4.1. Elabora textos sinxelos 

relacionados con temas da súa vida 

cotiá, experiencias e actividades na 

aula, traballados previamente de 

forma oral. 

 

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, 

a partir de modelos, respectando a 

estrutura gramatical coñecida e as 

normas ortográficas básicas. 

 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, 

organizados con coherencia na súa 

secuencia e con léxico relacionado 

co tema da escritura propios de 

situacións de relación interpersoal 

(invitacións, notas, 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

Seleccionar o tipo de texto que se vai 

producir: conto, notas, dramatizacións … 

Usar, de forma progresivamente autónoma, 

estratexias básicas de produción de textos (a 

quén vai dirixido, qué se quere dicir e como 

se vai organizar a información), así como a 

elaboración pautada dun borrador ou a 

revisión do texto para a súa corrección. Usar 

progresivamente o dicionario bilingüe e 

outros materiais de consulta en soporte papel 

ou dixital adecuados á idade do alumnado. 
Execución: 
Producir a mensaxe escrita con claridade, 

utilizando expresións e frases coñecidas, 

atendendo á persoa destinataria, ao tipo de 

texto e á finalidade, tanto en soporte papel 

como dixital. 

B4.1. Elaborar textos sinxelos propios, compostos de 

frases simples illadas, utilizando con razoable 

corrección as convencións ortográficas e os 

principais signos de puntuación, para falar de si 

mesmo, da súa contorna máis inmediata e de 

aspectos da súa vida cotiá, en situacións familiares e 

predicibles. B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a produción de textos 

escritos. 

B4.7. Usar ferramentas informáticas para completar 

actividades preelaboradas polo persoal docente, 

realizar sinxelas presentacións e transmitir 

información. 

B4.8. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección frases curtas que utiliza normalmente ao 

falar, cunha ortografía aceptable. 

CL SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

Escribe pequenos textos da súa vida cotiá. 

 

Escribe pequenos diálogos moi sinxelos e breves 

seguindo un modelo ortográfica e sintácticamente 

correctos. 

 

Escribe textos sinxelos relacionados con interacións 

sociáis do día a día. 

 

Axúdase das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información escrita. 

 

Produce mensaxes escritas breves. 

 

Produce textos escritos de forma individual ou en 

parella seguindo modelos traballados previamente. 

 

Emprega os dicionarios bilingües e outros 
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avisos). 

 
PLEB4.4. Amosa interese polo uso 

guiado das TIC para producir 

textos e presentacións e transmitir 

información escrita. 

 
PLEB4.6. Produce mensaxes 

escritas breves: notas e avisos, 

instrucións ou normas, cartas, 

felicitacións, carteis, folletos, 

cómics o descricións de lugares, 

gustos ou afeccións) 

 
PLEB4.7. Produce textos escritos 

significativos,en soporte papel ou 

dixital, de forma individual ou en 

parella seguindo o modelo traballado 

(elaboración dunha enquisa, SMS, 

correspondencia persoal simple en 

soporte papel ou dixital falando de 

si mesmo/a e da súa contorna 

inmediata …). 

 
PLEB4.8. Uso do dicionario 

bilingüe e doutros materiais de 

consulta para a elaboración de 

textos. 

 
PLEB4.9. Presenta os seus textos 

con caligrafía clara e limpeza: 

evitando riscos, inclinación de liñas 

etc. 

 
PLEB4.10. Utiliza a lingua 

 
Compensar as carencias léxicas mediante o uso 

do dicionario visual e bilingüe do alumnado, 

biblioteca de aula e materias dixitais para 

reproducir mensaxes escritas sinxelas. 

Apoiarse nas palabras e frases coñecidas 

previamente en interaccións orais e de lectura. 

Seleccionar e empregar o léxico adecuado 

ao tema e usar algún recurso cohesivo para 

non repetir palabras. 

Elaborar informacións en ficheiros, libriños... 

textos breves escritos afíns aos seus intereses 

e experiencias, cunha intención 

comunicativa. 

Reproducir a forma gráfica certas palabras en 

situacións comunicativas, sen modelos dados, 

a través de hipóteses ou tratando de recordar a 

súa forma. 

 

 

 

 

Utilizar a lingua estranxeira en mensaxes 

escritas como recordatorio visual e para á 

aprendizaxe de novas palabras e expresións 

(carteis para identificar os obxectos e os 

espazos da aula, calendario, normas de xogos, 

cartafol colectivo...). 

Usar as tecnoloxías da información e a 

comunicación para producir textos e 

presentacións, recompilar e transmitir 

información. 

B4.2. Patróns gráficos, covencións 

ortográficas e de puntuación elementais: Uso 

dos signos de puntuación elementais 

(interrogación, exclamación). 

Asociación de grafía, pronuncia e 

  materiais de consulta para consultar as súas dúbidas. 

 
Presenta os seus textos con caligrafía clara e 

limpeza. 

 
Utiliza a lingua estranxeira escrita de forma correcta 

en situacións variadas atendendo á súa corrección 

ortográfica básica. 
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estranxeira escrita de forma correcta 

en situacións variadas atendendo á 

súa corrección ortográfica básica. 

significado a partir de modelos escritos, 

expresións orais coñecidas e 

establecemento de relacións analíticas 

grafía-son, coñecemento dalgunhas 

irregularidades específicas propias da 

lingua estranxeira. 

Recoñecemento de símbolos de uso 

frecuente: €, ₤ @. 

   

BLOQUE 5: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB5.1. Identifica aspectos 

básicos da vida cotiá dos países 

onde se fala a lingua estranxeira 

(horarios, comidas, 

festividades…) e compáraos cos 

propios, amosando unha actitude 

de apertura cara ao diferente. 

 

PLEB5.2. Amosa curiosidade por 

aprender a lingua estranxeira e a 

súa cultura. 

 

PLEB5.2. Participa en actividades 

de aprendizaxe individuais e 

colectivas, respecta as ideas dos e 

das demais e contribúe ao traballo 

en grupo. 

 

PLEB5.3. Inicia e remata as 

interaccións adecuadamente. 

 

PLEB5.4. Pregunta e responde de 

xeito comprensible en actividades 

de aprendizaxe en 

B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

Actitude receptiva e respectuosa cara ás 

persoas, países e comunidades lingüísticas 

que falan outra lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

Coñecemento dalgunhas similitudes e 

diferenzas nos costumes cotiáns e uso das 

formas básicas de relación social entre os 

países onde se fala a lingua estranxeira e o 

noso. 

Actitude positiva sobre a propia capacidade 

para aprender unha lingua estranxeira e 

disposición para superar as dificultades de 

aprendizaxe. 

Interese por establecer contactos e 

comunicarse con falantes da lingua 

estranxeira ou doutras linguas a través dos 

medios que nos proporcionan as 

tecnoloxías da comunicación. 

Actitude positiva cara a realidade plurilingüe e 

multicultural da súa contorna. 

 

B5.2. Funcións comunicativas: 

Establecemento de relacións sociais: 

saudar, agradecer, despedirse, dirixirse aos 

demais. 

Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre aspectos persoais dun 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos e significativos e 

aplicar progresivamente os coñecementos 

adquiridos sobre estes, a unha comprensión 

adecuada do texto oral e escrito. 

B5.2. Amosar curiosidade pola lingua e pola súa 

cultura. 

B5.3. Amosar interese en participar en actividades 

individuais, así como respecto e cooperación nas 

situacións de aprendizaxe en grupo. 

B5.3. Iniciar e rematar as interaccións 

adecuadamente en situacións reais ou 

simuladas en contextos menos dirixidos. B5.4. 

Obter e dar información persoal máis detallada, 

apariencia física, afeccións… en 

situacións comunicativas habituais dentro e fóra da 

aula. 

B5.5. Expresarse en tempo presente e pasado 

simple, afirmativa e negativa, 1ª e 3ª persoa… 

B5.6. Expresar nocións básicas relativas a accións 

cotiás, de lecer… 

 

B5.7. Expresar e identificar a existencia de 

seres vivos ou obxectos. 

B5.8. Describirse fisicamente, achegando 

información complementaria, a si mesmo/a ou a outra 

persoa. 

B5.9. Expresa e comprende indicacións e 

CL SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMCT 

Contrasta aspectos básicos da vida cotiá dos países 

onde se fala a lingua estranxeira cos propios. 

 

Interésase por aprender a lingua estranxeira e a súa 

cultura. 

 

Sabe traballar de forma individual e en grupo. 

 

Inicia e remata as interaccións adecuadamente. 

 

Pregunta e responde de xeito comprensible en en 

distintos contextos. 

 

Identifica en textos simples: as formas de presente e 

pasado simple, a afirmación e a negación… 

 

Expresa, identifica e distingue actividades variadas 

de rutina, lecer… 

 

Describe unha escena sinxela dicindo o que hai 

nela, compara dúas ilustracións e identifica as 

diferenzas, entre outras. 
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distintos contextos. 

 

PLEB5.5. Identifica en textos 

simples: as formas de presente e 

pasado simple, a afirmación e a 

negación… 

 

B5.6. Expresa, identifica e distingue 

actividades variadas de rutina, 

lecer… 

 

PLEB5.7. Describe unha escena 

sinxela dicindo o que hai nela, 

compara dúas ilustracións e 

identifica as diferenzas, entre 

outras. 

 

PLEB5.8. Describe con máis detalle 

o seu aspecto físico, gustos, 

afeccións… de si mesmo/a e doutra 

persoa. 

 

PLEB5.9. Expresa e distingue as 

indicacións para chegar a un lugar, 

así como as instrucións dentro e 

fóra da aula. 

 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e 

respostas moi simples, así como as 

que achegan información. 

 

PLEB5.11. Estrutura 

adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de 

número e 

mesmo/a e dos e das demais. Realización 

de preguntas e respostas sinxelas sobre a 

procedencia e nacionalidade dun 

mesmo/a e doutra persoa. 

Descrición de si mesmo/a. Realización de 

preguntas e respostas curtas en tempo 

presente e pasado. Descrición, en 

primeira persoa en afirmativa e negativa, 

de accións 

habituais, actividades diarias, de lecer etc. 

Descrición, en primeira persoa en afirmativa e 

negativa, de accións cotiás no pasado. 

Realización de preguntas e respostas 

sinxelas en primeira e terceira persoa de 

singular, para describir accións que se 

realizan no mesmo instante no que un fala. 

Expresión de instrucións habituais e 

indicacións de dirección, en afirmativa e 

negativa. 

Realización de preguntas e respostas 

sinxelas en primeira e terceira persoa de 

singular, para describir accións que se 

realizan no mesmo instante no que un fala. 

Expresión de existencia. Realización 

de preguntas sobre a existencia de 

algo. 

Expresión da posesión dun mesmo/a e 

dunha terceira persoa en afirmativa e 

negativa. 

Expresión da información en afirmativa e 

negativa e formulación das correspondentes 

preguntas. 

Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre os días da semana, os meses 

e o tempo atmosférico, a hora, a data eta. 

Realización de preguntas e respostas 

ordes. 

B5.10. Utilizar adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

B5.11. Utiliza as estruturas sintácticas de 

progresiva dificultade (p. e. enlazar frases 

sinxelas con conectores (and, or, then but), pero 

adecuándoas aos propósitos comunicativos. 

B5.12. Recoñecer estruturas sintácticas básicas e os 

seus significados asociados. 

B5.13. Mostrar un control dun conxunto de 

estruturas gramaticais sinxelas e de modelos de 

oracións e frases dentro dun repertorio 

memorizado. 

 

 

B5.14. Comprender e utilizar o léxico propio do 

nivel en situacións comunicativas sinxelas da vida 

da aula ou fóra dela. 

B5.15. Recoñecer un repertorio limitado de 

léxico de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos relacionados 

coas súas experiencias. 

B5.16. Comparar aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a 

través de producións audiovisuais ou multimedia e 

de manifestacións artísticas (horarios, hábitos, 

festividades…). 

B5.17. Indagar a realidade plurilingüe e 

multicultural das familias e da súa contorna, e 

identificar semellanzas e diferenzas, evitando os 

estereotipos. 

 É capaz de describirse e describir a otros con 

detalle. 

 

Emprega correctamente indicacións para chegar a 

un lugar. 

 

Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

 

Estrutura adecuadamente os elementos das oración 

con nexos básicos e mantendo a concordancia de 

número e persoa. 

 

Lembra rutinas lingüísticas para empregalas en 

interaccións dentro e fóra da aula. 

 

É quen de escoller e adecuar os textos que escole ao 

vocabulario que manexa. 

 

Emprega as TICs e manifestacións artísticas para 

comparar distintas culturas e linguas e así mellorar a 

súa aprendizaxe. 

 

Establece similitudes e diferenzas das linguas que 

hai na aula ou na súa contorna. 

 

Valorar as linguas como instrumento de 

comunicación para acercarse a outras culturas. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

persoa, e usa correctamente os 

nexos básicos. 

 
PLEB5.12. Memoriza rutinas 

lingüísticas coñecidas para 

desenvolverse nas interaccións 

dentro e fóra da aula. 

 
PLEB5.14. Comprende e usa 

adecuadamente o vocabulario 

necesario para participar nas 

interaccións da aula ou fóra da aula, 

ler textos próximos á súa idade e 

escribir con léxico traballado 

previamente. 

 
PLEB5.15. Compara aspectos 

lingüísticos e culturais das linguas 

que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada a través de 

producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións 

artísticas. 

 
PLEB5.16. Establece similitudes e 

diferenzas das linguas que hai na 

aula ou na súa contorna máis 

próxima. 

 
PLEB5.17. Valorar as linguas como

 instrumento de 

comunicación, para aprender e 

acercarse a outras culturas. 

sinxelas indicando a identificación e 

localización de persoas, de obxectos e de 

lugares... 

Realización de preguntas e respostas 

sinxelas en relación a operacións de 

compravenda. 

Formulación de preguntas e respostas 

sinxelas en relación á cantidade. 

Realización de preguntas e respostas 

sinxelas sobre os gustos e preferencias. 

Realización de preguntas e respostas sobre a 

habilidade. 

Expresión de habilidades e capacidades en 

afirmativo e negativo. 

Formulación de preguntas e respostas 

sobre a vestimenta. 

Descrición de persoas, plantas e animais. 

Expresión de desexos. 

Formulación de preguntas sobre o 

desexo. 

Expresión de instrucións. 

Preguntas e respostas sobre petición e 

ofrecemento de axuda. 

B5.3. Estruturas sintáctico-discursivas: 

Saúdos, agradecementos, despedidas... (Hi, 

See you, How are you? I´m fine, 

thanks…). 
Preguntas e respostas sobre aspectos 

persoais como nome, idade, estado de 

ánimo, comida favorita... (What’s your 

name?,My name is, How old are you?, 

I’m, I´m (bored), What´s your favourite 

(sport)? My favourite (sport) is..., (What´s 

his/her favourite (subjectt)?His/her favourite 

(subject) is..., When is your birthday? My 

birthday is on (August 2nd)...). 

Expresión de sorpresa, agrado... (What fun!; 

How nice!...). 

Preguntas e respostas sinxelas sobre a 

procedencia e nacionalidade dun 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

 mesmo/a e doutra persoa (Where are you 

from?, I´m from..., Are you from...? Yes, I 

am/No, I am not, Is he/she from...? Yes 

he/she is/No, he/she isn´t..., Are you 

(Portuguese)? Yes, I´m/No, I am not)). 

Preguntas e respostas curtas en tempo 

presente e pasado (Are you...?, Yes, I am/No, 

I´m not, Is he/she...? Yes, he/she is/No, 

he/she isn´t, Were you...?, Yes,I was/No, I 

wasn´t, Was he/she...? Yes, he/she was/No, 

he/she wasn´t). 

Expresión de posesión en primeira e terceira 

persoa e formulación da pregunta 

correspondente e resposta afirmativa e 

negativa. 

Descrición dun mesmo/a (I´ve got (blue 

eyes) and (dark hair, I´m (a nurse)). 

Preguntas e respostas curtas, en primeira e 

terceira persoa de singular, sobre actividades 

diarias, de lecer etc. (Do you (play tennis)?, 

Yes, I do / No, I don´t). 

Descrición, en primeira persoa en 

afirmativa e negativa, de accións cotiás no 

pasado (I (played) computer games 

yesterday, I didnt´play...). 

Descrición, en primeira persoa en afirmativa e 

negativa, de accións habituais, actividades 

diarias, de lecer etc. (I (have lunch((at half past 

eight), I (listen to music),I don´t...). 

Preguntas e respostas sinxelas en primeira e 

terceira persoa de singular, para describir 

accións que se realizan no mesmo instante no 

que un fala (What are you doing?, I´m 

(playing), What is he doing?, She´s/he´s 

(speaking)). 

Expresión de instrucións habituais e 

indicacións de direccións, en afirmativa e 

negativa (Fold (the paper, turn (on the left)). 

Expresión de existencia (There is a 

   



23 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

 (library) / There are lots of (parks) / There 

isn´t / There aren´t...). 

Preguntas e respostas sobre a existencia de 

algo (Is there a (cinema)?, Yes there is, No 

there, isn´t, Are there lots of (gyms)?, Yes 

there are, No, there aren´t). Expresión da 

información (I´ve/I haven´t got (English) on 

(Friday)...). 

Preguntas e respostas sobre os días da 

semana, meses, o tempo atmosférico, as horas 

e as datas (What date is it today?...). 

Preguntas e respostas sobre obxectos do seu 

interese (Where´s is it?, It´s in/on/under/next 

to). 

Expresión de cantidade: contar desde 1 a 

1000. e 1st (1st), twenty-fifth (25th)… 

Preguntas e respostas sinxelas sobre o prezo 

(How much is it?, It´s (one) pound and (fifty) 

cents). 

Preguntas e respostas sinxelas sobre a 

cantidade de obxectos o persoas (How 

many… are there?). 

Preguntas e respostas sobre o gusto en 

primeira persoa (Do you like (cheese)?, 

Yes, I do/ No, I don´t). 

Expresión do gusto en primeira persoa en 

afirmativa e negativa (I like (salad), I don´t 

like (chips)). 

Realización de preguntas e respostas sobre 

habilidades (Can you (swim)?, Yes, I can;, No 

I can´t). 

Expresión de habilidades en afirmativo e 

negativo (I can (play the piano), I can´t (play 

the trumpet). 

Identificación das pezas de roupa (I´m 

wearing, he/she´s wearing). 

Preguntas e respostas sobre a vestimenta 

(What´s she/he wearing?, Who´s wearing 

(shoes)?). 

Expresión de desexos (I want to (make a 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

 cake). 

Preguntas sobre o desexo (Do you want to 

(play basketball?)). 

Realización de preguntas e respostas 

curtas (What´s this?, It´s…). 

Preguntas e respostas sobre petición e axuda 

(Can I have (pasta), please?). B5.4. Léxico 

oral de alta frecuencia (recepción) relativo a 

posesións persoais, cores, números cardinais 

ata o 1000 e ordinais ata dous díxitos, 

preposicións, días da semana, roupa, materiais 

escolares, a hora, roupa, adxectivos para 

describir persoas, lugares e obxectos, países, 

nacionalidades, continentes, profesións, partes 

do corpo e a cara, deportes, equipamento 

deportivo, actividades ao aire libre e de lecer, 

instrucións habituais e indicacións de 

dirección, lugares da cidade, medios de 

transporte, comida, moedas, estado e 

sentimentos, tempo atmosférico, días da 

semana, meses, estacións do ano, accións, 

instrumentos musicais, materiais, animais, 

membros da familia, partes do corpo e da 

cara, e partes da casa. 

   

 

 

 

2.5. Metodoloxía 

 

2.5.1. Metodoloxía Didáctica 

 
As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 
O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó alumnado pero cunha vertente de fantasía 

para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así 
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significados e atribuír sentido ó que aprende (partindo do que coñece e formulando hipóteses para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento 

persoal, o seu desenvolvemento e a súa socialización. 

 
A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ó longo da 

súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A 

aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a 

convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades desta programación proporciona diferentes actividades que contribúen ó desenvolvemento das competencias clave. 

 
As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e 

historias, as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

 
Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso esta programación está deseñada para ser utilizada con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan 

participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. Existirá sempre na 

mesma un reforzo educativo para aqueles nenos e nenas que o requiran, tendo sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos 

nos que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación e o interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles 

situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, para os que poidan estancarse nalgún momento. 

 
A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades desta programación proporciona unha 

ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente participación. O alumno/a será o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade construtivista depende da intervención 

do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ó nivel que mostra o alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que 

fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de 

aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro. 

 
Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do dominio 

progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno/a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna 

nun proceso natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Estes erros corrixiranse ó finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe 

accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. 

 
A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; Esta programación conta cun Caderno de 

Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de cada alumno. 

 
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. Teremos en conta esta situación ao ofrecer actividades interrelacionadas coas outras áreas 

curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este 

desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, Educación 

Física, etc. 
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Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo nesta e para esta). Con todo o que o alumno aprende 

nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizar en momentos 

precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e tamén por 

iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as devanditas competencias, independentemente de en cales as puidese adquirir (transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter 

alcanzado determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de 

comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). 

 
 

2.5.2. Materiais e recursos didácticos 

 

Contaremos cos seguintes materiais e recursos dixitais para desenvolver a programación: 

 
Os ordenadores de cada alumno facilitados con E-dixgal, onde utilizaremos a asignatura de inglés xunto coa editorial elixida. 

 
O iPack, presentacións e material práctico para o uso interactivo ou portátil e o proxector. Inclúe unha presentación animada do primeiro bloque de vocabulario protagonizada polos personaxes do 

curso, a presentación dunha canción contextualizando o primeiro bloque de gramática, un filme cultural con nenos británicos reais, un clip de linguaxe cotiá, a versión animada da historia 

protagonizada polos personaxes do curso, presentando e contextualizando o segundo bloque de vocabulario e gramática; un pase de diapositivas introducindo o tema intercurricular; oito actividades 

e xogos interactivos; páxinas do ClassBook e ActivityBook como referencia e apoio na aula; a versión dixital do material de apoio e ampliación e xogos de repaso para o final de cada unidade e 

trimestre. 

 
O libro de texto utilizado é Amazing  Rooftops da editorial Oxford UniversityPress. O alumno dispón do Activitybook, con nove leccións e unha sección de actividades extra para os alumnos máis 

rápidos (Fastfinishers) 

E por último, os recursos na web Oxford Online Learning Zone para os alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados na casa ou na aula; os recursos na web Oxford Premium para o profesor 

con todo o material online, e os libros dixitais dispoñibles para Amazing  Rooftops. 

Os recursos multimedia mencionados integran por completo o uso das TIC na aula, permitindo aos profesores adaptar as mellores solucións dixitais de acordo ao alumnado ou ao centro no que se 

desenvolve o ensino. 

 

2.5.3. Actividades 

 
 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de brainstorming ou 

actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, pósteres, cancións, etc. 

 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución e mellora das 

diversas destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. Estas actividades son: 

 
 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 
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 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (pronunciation activities) (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes (Listening and Speaking). 

 A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 
 De reforzo e ampliación 

Partiremos do recoñecemento de que en tódalas clases hai alumnos/as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes niveis de motivación, ó tempo que perseguiremos o obxectivo 

de que tódolos/as alumno/a participen no proceso de aprendizaxe con plena satisfacción e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que tódolos/as alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe. 

 
Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen dificultades, e outras ofrecen un reforzo para aqueles que necesitan máis apoio. As actividades ás que 

nos referimos son as seguintes: 

 
 Actividade opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher'sBook. 

 As actividades propostas no Teacher’sResource CD-ROM: 

- Worksheets: actividades de reforzo, extensión e consolidación baseadas nas diferentes secciones estudadas na unidade: Reinforcement, Extension, Culture, Story, Cross-

curricular, Phonics e Song. 

 As actividades propostas no ActivityBook. 

 As actividades adicionais propostas no ActivityBook: 

- Fastfinishers: para aqueles alumnos que rematan pronto e baseadas no contido da lección. 

 
 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou varias competencias clave, entre as que se incluirían: 

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades dixitais. 

 Actividades baseadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc. 

 Textos culturais, cancións, chants, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 
 De avaliación 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as aprendizaxes do 

alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 
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Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización de 

actividades como: 

Exercicios do ActivityBook 

- RevisionStories (AB) 

 
Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades individuais de avaliación, en soporte papel como son os test finais de avaliación de unidades ou os test de 

avaliación global do trimestre e de final de curso. 

 
Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas. 

 
 Complementarias 

Este tipo de actividades entre as que se incluirán: conmemoración de festividades características da sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do departamento de 

inglés do centro. 

Si é posible participaremos nun programa eTwining. 

Ademais de colaborar coas actividades programadas polo centro segundo o calendario escolar 2021/22, a nivel de aula, tamén se desenvolverán estas actividades relacionadas con festividades 

da cultura e tradición inglesa: 

 

 

 
Actividade Trimestre 

Halloween 1º (outubro) 

Christmas 1º (decembro) 

Carnival 2º (febreiro) 

St. Patrick’sday 2º (marzo) 

Easter 2º (marzo) 

Environmentday   3º (xuño) 
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2.5.4. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

 

No centro contamos cun aula específica de inglés, aínda que por mor do protocolo Covid non será utilizada e as sesións serán impartidas na propia aula do grupo. 

 

O agrupamento de alumnado dentro da aula será o mesmo que nas distintas sesión, sempre grupos estables en función das características dos mesmos.  

 

2.5.5. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

 

Ao longo do curso, deberemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, ofreceremos actividades de 

extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se deberá abordar estas diferenzas, 

presentando as mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Deste xeito, deberemos ser conscientes en todo momento das diferenzas, 

características e necesidades de cada alumno/a, non só á hora de avaliar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Esta programación ofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención individualizada ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. 

 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

 

As adaptacións se centrarán en: 

 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

 

 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo 

potencial. 

 

b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase para que 

lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 

 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, tomaranse medidas 

de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, priorizaranse os contidos de procedementos e 
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atitudes, buscando a integración social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou nos  materiais considerados 

como tales. 

2.5.6 Orientacións Metodolóxicas de cara a un posible confinamento 

 

Durante o anterior periodo de confinamento, a base de traballo proposta ao alumnado foi esencialmente interactiva e, fronte a un posible novo confinamento, manterase este esquema de 

traballo. 

 

No seu momento estivo  composta por sesións de titoría online nas que se resumían os contidos curriculares, xunto cunha serie de tarefas autocorrixibles de carácter individual, 

nas que aplicar deductivamente os contidos previamente traballados a través de scape roms educativos e gamificacións. Neste tipo de tarefas inténtase desenvolver as destrezas de recepción 

e producción escrita.  

 

 

2.6. Avaliación 

 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o grao de adquisición das Competencias clave. Uns criterios están ligados expresamente a conceptos, e 

outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que 

identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial, realizada de xeito oral, con actividades e xogos para 

avaliar o nivel inicial do alumnado, e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no 

carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

 

 

2.6.1. Procedementos de avaliación 

 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a observación 

e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódalas produciónspara o desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos escritos, presentacións 

orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas 

trimestrais. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia avaliación. 

 

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do curso. A 

continuación expoñeremos unhas táboas que recollen os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e avaliación por competencias para cada un dos bloques de contidos. 
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ESTÁNDARES CRITERIO 

EVALUACIÓN 
1ª av.   2ª av. 3ª av. INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

MÍNIMOS ESIXIBLES/ 

INDICADORES 

PLEB1.1. Comprende   o sentido global   e   a     PRODUCIÓNS ORAIS Repite a información de textos orais 

información máis importante de textos orais, con B1.1 X X  previamente traballados na aula. 

estruturas coñecidas   e   léxico   de   uso   cotiá    FICHAS  

adecuados á súa idade, procedentes de medios 

audiovisuais ou da Internet. 

      

PLEB1.2. Comprende os puntos principais e recoñece 

palabras e expresións coñecidas en textos orais (xogos 

de ordenador, peticións, instrucións) sobre temas do 

seu interese, expresados con claridade e que conten 

con apoio visual en soporte papel ou dixital. 

 

 

 

B1.2. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO. 

 

FICHAS PRODUCIÓNS 

ORAIS 

 

 

Resume e recoñece os puntos principais        de 

textos orais traballados na aula. 

PLEB1.3. Identifica a información máis relevante en 

interaccións orais nas que participa que traten  sobre 

temas familiares procedentes de diferentes medios de 

comunicación e da Internet. 

 

 

B1.3 

  

 

X 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DIARIA 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

Coñece o vocabulario esencial dos temas 

traballados na aula 

PLEB1.4. Escoita atentamente en interaccións cara 

a cara, sen interromper. 

 

B1.4 

 

X 

 

X 

 

X 

OBSERVACIÓN DIARIA 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

Non interrompe nas interacción cara a cara 

 
PLEB1.5. Amosa interese e respecto polas 

intervencións orais alleas en prol da mellora da  súa 

pronuncia, entoación e acentuación. 

 

 

B1.5 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO. 

 
Mellora as súas intervención escoitando as 

dos demáis 

PLEB2.1. Participa de forma activa en situación  reais 

ou simuladas de comunicación, previamente 

preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, 

sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha 

pronuncia e entoación comprensibles. 

 

 

B2.1 

  

 

X 

 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

Participa de forma oral en situación de 

comunicación de xeito comprensible. 
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PLEB2.2. Pregunta e responde para dar/obter 

información en interaccións cotiás habituais. 

 

B2.2 

 

X 

 

X 

 

X 
OBSERVACIÓN DIARIA 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

Emprega as preguntas axeitadas e traballadas 

na clase para extraer información. 

     PERSOAL  

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita 

atenta. 

 

B2.3 

 

X 

 

X 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 
Escoita e atende á expresión en inglés na clase. 

PLEB2.4. Produce textos orais propios, sinxelos  e 

breves (p.e. cancións, conversas telefónicas, 

dramatizacións) utilizando distintos soportes 

multimedia. 

 

 

B2.4 

  

 

X 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK 

 

FICHAS 

 

Produce textos orais propios, sinxelos e 

breves en distintos soportes multimedia. 

 
 

PLEB2.5. Recorda as ideas principais dun texto 

escoitado e fai un resumo breve sobre o mesmo. 

 

 

 

B2.5 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

FICHAS PRODUCIÓNS 

ORAIS 

 

 
 

Resume as ideas principais dun texto. 

PLEB2.6. Manifesta interese e respecto polas 

opinións do seus compañeiros/as. 

 

B2.6 

 

X 

 

X 

 

X 
PRODUCIÓNS ORAIS 

Escoita atentamente aos seus 

compañeiros. 

 
PLEB2.7. Recoñece a diversidade lingüística da súa 

contorna como elemento enriquecedor. 

 

B2.7 

  

X 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

Recoñece a diversidade lingüística da súa 

contorna como elemento enriquecedor. 

PLEB2.8. Comeza a utilizar correctamente e 

progresivamente aspectos fonéticos básicos, do ritmo, 

da acentuación e da entoación da lingua estranxeira 

para a produción de textos orais comprensibles. 

 

 

B2.8 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK 

 
 

Preocúpase polos aspecos fonéticos da 

conversa cando fala. 
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PLEB3.1. Comprende información básica escrita en 

notas, tendas e medios de transporte, relacionadas cos 

temas traballados previamente de forma oral. 

 

 

B3.1 

  

 

X 

 

 

X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK 

 
Distingue a información previa de textos 

previamente traballados na clase. 

 

PLEB3.2. Comprende a idea principal dun texto 

escrito sinxelo, con apoio visual, procedente dos 

medios de comunicación adaptados á súa competencia 

lingüística e acorde coa súa idade. 

 

 

B3.2 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK 

 
Comprende a idea principal de historias 

sinxelas e recoñece a os protagonistas. 

 

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a 

comprensión lectora. 

 

 

B3.4 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK 

 

Emprega estratexias básicas para a 

comprensión lectora. 

PLB3.5. Selecciona contos, narracións ou outro 

material escrito da biblioteca da aula para a súa lectura 

autónoma, acordes á súa idade e intereses e 

respectando as súas normas de funcionamento. 

 

 

B3.5 

  

 

X 

 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

Escolle pola súa conta materiais escritos para 

a súa lectura autónoma. 

PLB3.6. Formula hipóteses sinxelas a partir de 

elementos icónicos e títulos que o acompañan e 

compróbaas. 

 

B3.6 

 

X 

 

X 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

Fai hipóteses sobre o tema dun texto 

elemental a partir do titulo do mesmo e das 

imaxes que o ilustran. 

PLEB3.7. Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

 

B3.7 

 

X 

 

X 

 

X 
PRODUCIÓNS ORAIS 

Valora a lingua escrita como medio de 

comunicación. 

PLEB3.8. Amosa interese por informarse, 

comunicarse e aprender a través dos textos escritos. 

 

B3.8 

  

X 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 
Emprega os textos escritos para 

informarse, comunicarse e aprender. 

PLEB3.9. Amosa interese pola corrección, ortografía 

básica, puntuación e presentación dos textos escritos. 
 

B3.9 

 

X 

 

X 

 

X 

OBSERVACIÓN DIARIA 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

Preocúpase pola corrección, ortografía 

básica, puntuación e presentación dos séus 

textos escritos. 
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PLEB4.1. Elabora textos sinxelos relacionados con 

temas da súa vida cotiá, experiencias e actividades na 

aula, traballados previamente de forma oral. 

 

 

B4.1 

  

 

X 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO 

 

OBSERVACIÓN DO 

ACTIVITY BOOK 

 
Escribe pequenos textos da súa vida cotiá. 

       

PLEB4.2. Escribe diálogos simples, a partir de 

modelos, respectando a estrutura gramatical coñecida 

e as normas ortográficas básicas. 

 

B4.2 

  

X 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

Escribe pequenos diálogos moi sinxelos e 

breves seguindo un modelo ortográfica e 

sintácticamente correctos. 

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos, organizados con 

coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado 

co tema da escritura propios de situacións de relación 

interpersoal (invitacións, notas, avisos). 

 

 

B4.3 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

Escribe textos sinxelos relacionados con 

interacións sociáis do día a día. 

PLEB4.4. Amosa interese polo uso guiado das TIC 

para producir textos e presentacións e transmitir 

información escrita. 

 

B4.4 

  

X 

 

X 

 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO 

Axúdase das TIC para producir textos e 

presentacións e transmitir información escrita. 

PLEB4.6. Produce mensaxes escritas breves: notas e 

avisos, instrucións ou normas, cartas, felicitacións, 

carteis, folletos, cómics o descricións de lugares, 

gustos ou afeccións) 

 

B4.6 

  

X 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

Produce mensaxes escritas breves. 

PLEB4.7. Produce textos escritos significativos, en 

soporte papel ou dixital, de forma individual ou en 

parella seguindo o modelo traballado (elaboración 

dunha enquisa, SMS, correspondencia persoal simple 

en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da 

súa contorna inmediata …). 

 

 

 

B4.7 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

  

 
Produce textos escritos de forma individual ou 

en parella seguindo modelos traballados 

previamente. 

PLEB4.8. Uso do dicionario bilingüe e doutros 

materiais de consulta para a elaboración de textos. 

 

B4.8 

 

X 

 

X 

 

X 

 Emprega os dicionarios bilingües e outros 

materiais de consulta para consultar as súas 

dúbidas. 
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PLEB4.9. Presenta os seus textos con caligrafía clara 

e limpeza: evitando riscos, inclinación de liñas etc. 

 

B4.9 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Presenta os seus textos con caligrafía clara e 

limpeza. 

PLEB4.10. Utiliza a lingua estranxeira escrita de 

forma correcta en situacións variadas atendendo á súa 

corrección ortográfica básica. 

 

B4.10 

 

X 

 

X 

 

X 

 Utiliza a lingua estranxeira escrita de 

forma correcta en situacións variadas 

atendendo á súa corrección ortográfica 

básica. 

PLEB5.1. Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos 

países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, 

comidas, festividades…) e compáraos cos propios, 

amosando unha actitude de apertura cara ao diferente. 

 

 

B5.1 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  
Contrasta aspectos básicos da vida cotiá dos 

países onde se fala a lingua estranxeira cos 

propios. 

PLEB5.2. Amosa curiosidade por aprender a lingua 

estranxeira e a súa cultura. 

 

B5.2 

 

X 

 

X 

 

X 

 Interésase por aprender a lingua 

estranxeira e a súa cultura. 

PLEB5.2. Participa en actividades de aprendizaxe 

individuais e colectivas, respecta as ideas dos e das 

demais e contribúe ao traballo    en grupo. 

 

B5.2 

 

X 

 

X 

 

X 

  
Sabe traballar de forma individual e en 

grupo. 

PLEB5.3. Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

 

B5.3 

 

X 

 

X 

 

X 

 Inicia e remata as interaccións 

adecuadamente. 

PLEB5.4. Pregunta e responde de xeito comprensible 

en actividades de aprendizaxe en distintos contextos. 

 

B5.4 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Pregunta e responde de xeito 

comprensible en en distintos contextos. 

PLEB5.5. Identifica en textos simples: as formas de 

presente e pasado simple, a afirmación e a negación… 

 

B5.5 

 

X 

 

X 

 

X 

 Identifica en textos simples: as formas de 

presente e pasado simple, a afirmación e a 

negación… 

B5.6. Expresa, identifica e distingue actividades 

variadas de rutina, lecer… 

 

B5.6 

 

X 

   Expresa, identifica e distingue actividades 

variadas de rutina, lecer… 

PLEB5.7. Describe unha escena sinxela dicindo o 

que hai nela, compara dúas ilustracións e identifica as 

diferenzas, entre outras. 

 

B5.7 

 

X 

   Describe unha escena sinxela dicindo o que 

hai nela, compara dúas ilustracións e identifica 

as diferenzas, entre outras. 
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PLEB5.8. Describe con máis detalle o seu  aspecto 

físico, gustos, afeccións… de si 
B5.8 

 
X 

  
É capaz de describirse e describir a otros 

 

mesmo/a e doutra persoa.      con detalle. 

PLEB5.9. Expresa e distingue as indicacións para 

chegar a un lugar, así como as instrucións dentro e 

fóra da aula. 

 

B5.9 

  

X 

  
Emprega correctamente indicacións para 

chegar a un lugar. 

PLEB5.10. Diferenza preguntas e respostas moi 

simples, así como as que achegan información. 

 

B5.10 

 

X 

 

X 

 

X 

 Diferenza preguntas e respostas moi simples. 

PLEB5.11. Estrutura adecuadamente os elementos das 

oracións, mantén a concordancia de número e persoa, 

e usa correctamente os  nexos básicos. 

 

B5.11 

 

X 

 

X 

 

X 

 Estrutura adecuadamente os elementos das 

oración con nexos básicos e mantendo a 

concordancia de número e persoa. 

PLEB5.12. Memoriza rutinas lingüísticas coñecidas 

para desenvolverse nas interaccións dentro e fóra da 

aula. 

 

B5.12 

 

X 

 

X 

 

X 

 Lembra rutinas lingüísticas para empregalas 

en interaccións dentro e fóra da aula. 

PLEB5.14. Comprende e usa adecuadamente o 

vocabulario necesario para participar nas interaccións 

da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa 

idade e escribir con léxico traballado previamente. 

 

 

B5.14 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  

É quen de escoller e adecuar os textos que 

escole ao vocabulario que manexa. 

PLEB5.15. Compara aspectos lingüísticos e culturais 

das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a 

través de producións audiovisuais ou multimedia e de 

manifestacións artísticas. 

 

 

B5.15 

   

 

X 

 
Emprega as TICs e manifestacións artísticas 

para comparar distintas culturas e linguas e así 

mellorar a súa aprendizaxe. 

PLEB5.16. Establece similitudes e diferenzas das 

linguas que hai na aula ou na súa contorna máis 

próxima. 

 

B5.16 

  

X 

 

X 

 Establece similitudes e diferenzas das linguas 

que hai na aula ou na súa contorna. 
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PLEB5.17. Valorar as linguas como instrumento de 

comunicación, para aprender e acercarse a outras 

culturas. 

 

B5.17 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Valorar as linguas como instrumento de 

comunicación para acercarse a outras 

culturas. 

2.6.2. Mínimos esixibles e criterios de cualificación. 

 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 

Comprende explicacións e instrucións sinxelas así como as ideas principais de presentacións breves de temas cotiás con axuda de soporte visual e dixital. 
 

Capta a información máis relevante e identifica información global en mensaxes diversas sobre temas familiares e de interese. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS. 

Reproduce cancións e rimas traballadas previamente dun xeito comprensible tentando achegarse a pronuncia e entoación adecuadas, así como a participación activa. 
 

Participa comprensivamente en situacións de comunicación (da vida da aula ou simuladas). 
 

Respecta as convencións do proceso comunicativo como escoitar con atención e interese, mirar quen fala e valorar as intervencións das outras persoas. 
 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 

Comprende textos escritos moi sinxelos previamente traballados oralmente, en soporte papel e dixital. 
 

Amosa interese pola lectura de contos en lingua estranxeira e entende o argumento seguindo o apoio visual. 
 

Amosa adquisición do léxico previamente traballado. 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 

Escribe frases sinxelas referidas a situacións cotiás a partir de modelos. 
 

Amosa curiosidade cara a lingua estranxeira como instrumento de comunicación. 
 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL. 

Utiliza as rutinas de saúdo e despedida respectando as fórmulas básicas de cortesía e diferenza preguntas e respostas simples. Manexa o vocabulario 

básico de aula para interactuar cos demais. 

Usa formas e estruturas propias da lingua en diferentes contextos comunicativos e motivadores de forma significativa. Amosa 

interese por outras linguas e outras culturas e a relación coas propias. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao final de cada unidade realizarase unha proba de comprensión e produción escrita, así como de comprensión e produción oral. O resultado destas probas constituirán un 40% da nota final do 

trimestre. 

Unha actitude de respecto cara aos demás e de participación activa durante as sesións constitúe o 30 % da nota final do trimestre. 

Esa actitude activa e responsabilidade de cara ao traballo e á aprendizaxe individual reflexada no traballo diario da aula (tanto oral coma escrito) vai a constituír o 30% restante da nota. 

Durante as sesións, e a través dos rexistros individuais e da observación directa ao alumnado, iranse anotando os logros e tamén as faltas, tanto en actitude como en traballo. Cada falta considerada 

como grave, repercutirá na nota final do trimestre con medio punto menos. 

 
2.6.3. Recursos e instrumentos de avaliación 

 
                                                                                                                            PROCEDEMENTOS 

 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS 

Escritos Orais Observación directa e 
sistemática 

Outros 

 Tarefas diversas realizadas polo 

alumnado na actividade diaria da 

aula 

 Caderno de clase do 

alumno/alumna 

 Actividades de avaliación 

(libros, fichas, probas escritas 

…) 

 Traballos en grupo 

 Actividades de expresión oral e 

escrita 

 Preguntas individuais ou 

grupais 

 Participación do alumno/a 

 Intervención na aula 

 Postas en común 

 Probas orais individuais 

 Lectura expresiva 

 Preparación en grupo de 

diversas actividades: 

coloquios, exposicións, 

debates … 

 Rexistros 

 Ficha rexistro individual 

 Avaliación da programación 

docente 

 Rúbricas trimestrais por 

competencias 

 Rúbricas por unidades 

didácticas. 

  Actividades interactivas  Actitude na aula   

 

 

 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 

Nesta programación presentamos 6 unidades didácticas, unha de introdución e dúas dedicadas a festividades. 

Cada unidade didáctica ten 9 sesións de 50 minutos cada unha. Á de introdución dedicaránselle dúas sesións e ás de festividades dúas sesións cada unha. Ao final de cada 

trimestre, traballaremos durante dúas sesións cunha historia que nos servirá de repaso e reforzo de contidos. 

Hai que ter en conta que esta programación ten un carácter flexible e poderá ser adaptada en relación ás características, intereses e ritmo de aprendizaxe do alumnado ou por mor da participación e 
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Actividades extra programadas polo centro 

colaboración do departamento coas actividades complementarias e/ou extraescolares programadas polo centro. 

A continuación presentamos unha táboa da distribución de unidades por sesións, facendo alusión tamén ás áreas temáticas que se traballan en cada unha delas. 

 

 
3.1. Planificación temporal das unidades 

 

UNIDADE Nº Sesións 
Planificación do tempo 

Áreas temáticas 

At the town hall 4 2 horas -Countries, nationalities / Ordinal numbers (1st/30th) / 

Revised: colours, months 

1 At Tara's House 10 10 horas Adverbs of frecuency/ Present Simple-Present 

Continuous/Daily routines/ Revised: time, days of the 

week 

2 A trip to London 10 10 horas Comparative-superlative adjectives/ Transport/Revised: 

Present Simple 

Earth Boy! 1 2 2 horas Reviewing contents and grammar 

3 At the Castle 10 10 horas Geographical features/Describing people/Tobe: Past 

Simple/ Revised: there is-there are 

4 At the College 10 10 horas Past Simple/Jobs/ revisd: Regular verbs, past simple (to be) 

Earth Boy! 2 2 2 horas Reviewing contents and grammar 

5 At the Arena 10 10 horas Can:past simple/ Have to 

(obligation)/Technology/Revised: Can, past simple 

6 At the Beach 10 10 horas Going to/ Holydays and geographical features/ Revised: 

Adverbs of frecuency 

Earth Boy! 3 2 2 horas Reviewing contents and grammar 

Festivals 4 4 Christmas and environment day vocabulary 

 

 

Temos que lembrar que se trata dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase pois pode ser empregada de maneira simultánea con alumnos/as que presenten dificultades na 

aprendizaxe de idiomas, así coma con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis avanzados. Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e iniciativas do profesor/a e os alumnos/as, e a propia 

evolución do curso. 
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4. TRANSVERSALIDADE 

 

Na aula se promoverá o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato en non-discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, 

a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o 

respecto e consideración polas vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismos de calquera tipo de violencia. 

Tamén, en colaboración cos demais mestres do centro levaranse a cabo determinada actividades relacionadas con datas e festividades puntuais especificando a finalidades educativa de cada unha 

delas. 

 

5. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo de alumnos 

ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que todos os alumnos poidan alcanzar os obxetivos estabelecidos. Do mesmo xeito, 

debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente 

se deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de formas diferentes das actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Os profesores deben escoller a quen 

dirixir e propoñer algunhas actividades ou outras e deberán ser consciente en todos os momentos destas diferenzas, non só na hora de avaliar, senón tamén na hora de ensinar e planificar o 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

Actividades de reforzo e extensión que permitan una atención individualizada aos alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. Propóñense actividades 

de extensión e ampliación para os alumnos para afrontar diferentes expectativas do alumnado. 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 

 
Para fomentar o uso das novas tecnoloxías da educación, nas nosas sesións diarias, utilizaremos o ipack do nivel correspondente con diversas actividades, cancións e xogos interactivos. 

O alumnado poderá tamén acceder, dende a súa casa, a contidos relacionados coas unidades a través de dúas canles, a Oxford Learning Zone para alumnado e a aula virtual da área de lingua 

estranxeira de Primaria. 

 

 

7. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO 

 

Na aula de lingua inglesa contamos cunha biblioteca na que se poden atopar lecturas enfocadas aos diferentes niveis así como para educación infantil. Utilizarase a mesma como fonte de recursos 

para o profesorado. Deste xeito, e de acordo co que se está a traballar, o alumnado poderá dispoñer dela cando a necesite. 

Aportaremos tamén lecturas para as mochilas viaxeiras para que as familias tamén participen no fomento á lectura utilizando a lingua estranxeira. 
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Nos distintos niveis de primaria, ademais das diversas lecturas que van xurdindo conforme avanzan as unidades, realizarase unha actividade trimestral de fomento á lectura. Estas actividades 

poderán variar segundo o trimestre e as características do grupo e irán dende lecturas grupais, lecturas individuais, contacontos, dramatización de pequenos fragmentos de obras de teatro en inglés... 

 

Ao longo do curso e utilizando varios soportes como libros de texto, libros da biblioteca de aula, artigos, información en formato dixital...etc, tamén se realizarán actividades encamiñadas ao fomento 

da lectura sobre diversos temas relacionados coa cultura e celebracións inglesas e intereses do alumnado. 

 

 

 

8. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

 

A comezos do curso, estableceranse na aula “classroom rules”, normas básicas de convivencia para o alumnado que a utilice. Deste xeito facilitarase un clima positivo de respeto      cara aos demáis. 

O alumnado tamén será coñecedor dos seus dereitos e deberes así como das distintas actitudes consideradas de gravidade para a convivencia no centro. No caso de existir 

sanción a un alumno/a, o profesor levará a cabo as medidas oportunas recollidas no NOF do centro. 

 

9.  AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un modelo cos indicadores de 

logro e os elementos a avaliar: 

 

 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó 

contexto da aula. 

Adecúase completamente ó 

contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de 

mellora tralos resultados 

académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas de 

mellora a adoptar tralos resultados 

académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 

segundo os resultados académicos 

obtidos. 

 

Medidas de atención á 

diversidade. 

Non se adoptaron medidas de atención 

á diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de 

atención á diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 

atención á diversidade 

adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas 

transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos 

temas transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 

transversais na materia. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da 

materia establecidos. 
Alcanzáronse parte dos 

obxectivos da materia 

establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 

materia establecidos para este 

curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das 

competencias clave relacionadas 

coa materia. 

Desenvolvéronse parte das 

competencias clave 

relacionadas coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento das 

Competencias clave relacionadas 

con esta materia. 
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Práctica docente. A práctica docente non foi 

satisfactoria. 

A práctica docente foi 

parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 

satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 

práctica docente. 

Non se deseñaron programas de 

mellora para a práctica docente. 

Identificáronse os puntos para 

deseñar un programa de mellora 

para a práctica docente. 

Deseñáronse programas de 

mellora para a práctica 

docente. 
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ANEXO I 

MODELO RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE 

CONTIDOS 

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na unidade 

 

Niveis de adquisición 
Instrumentos de 

avaliación 

E
n

 v
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s 
d

e
 

a
d

q
u
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n
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o
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a
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b
a
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a

 

 

P
ro

b
a
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l 

O
u
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o

s 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interacciónsverbais, con estruturas  simples e 

léxico de uso cotiá. 

        

PLEB1.2. Comprende os puntos principais de narracións e presentacións breves e sinxelas e ben estruturadas sobre 

temas familiares ou do seu interese,que conteñen con imaxes e ilustracións que clarifiquen o seu significado. 

        

PLEB1.3. Entende o que se lle di en situacións comunicativas habituais sinxelas (instrucións, indicacións ,peticións, 

avisos). 

        

PLEB1.4. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas e conversas breves nas que participa que  traten sobre 

temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet. 

        

PLEB1.5. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións,avisos).         

PLEB1.6. Valora as interaccións orais entre iguais como medio de aprendizaxe compartido.         

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a 

si mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e entoación comprensibles. 

        

PLEB2.3. Amosa unha actitude de escoita atenta.         

PLEB2.4. Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, chants) aprendidos a  través de 

xogos. 

        

PLEB2.5. Amosa interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros/as.         

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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PLEB3.1. Comprende frases simples escritas, relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.         

PLEB3.2. Comprende a idea principal dunha historia sinxela acompañada de apoio visual redundante e identifica os e 

aspersonaxes principais. 

        

PLEB3.3. Amosa interese pola lectura nunha lingua estranxeira.         

PLEB3.4. Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.         

PLEB3.5. Iníciase na selección de contos ou narracións da biblioteca de aula para a súa lectura guiada e 

respectando as súas normas de funcionamento. 

        

PLEB3.6. Amosa interese por informase, comunicarse e aprender através do stextos escritos.         

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de  forma 

oral. 

        

PLEB4.2. Escribe conversas sinxelas seguindo un modelo dado e respectando a estrutura gramatical  coñecida.         

PLEB4.3. Escribe textos sinxelos,organizados con coherencia na súa secuencia e con léxico relacionado co  tema da 

escritura e cos seus intereses. 

        

PLEB4.4. Completa un formulario enliña con seus datose dos e das demais (nome, apelido eidade...).         

PLEB4.5. Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, por exemplo, onde 

está un obxecto ou un lugar,de que cor é un obxecto, que hora é,cales son os seus gustos ou se hai algo nun 

determinado lugar. 

        

PLEB4.6. Escribe en soporte papel ou dixital falando de si mesmo/a e da súa contorna inmediata de xeito elemental.         

PLEB4.7. Presenta os seus textos de forma coidada, ordenada e cunha caligrafía axeitada para a súa idade.         

PLEB4.8.Valora a lingua escrita como medio de comunicación.         

BLOQUE 5. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, actividades, favoritas e 

gustos)sobre si mesmo e sobre os demais. 

        

PLEB5.2. Utiliza as rutinas de saúdo e despedidas e diríxese aos demais utilizando as fórmulas de cortesía básicas(hello, 

goodbye,seeyou...).. 

        

PLEB5.3. Identifica,asocia e menciona palabras e frases simples con imaxes ilustrativas.         



45  

 

 

PLEB5.4. Expresa e identifica a localización básica de obxectos.         

PLEB5.5. Expresa e identifica de xeito elemental os seus desexos.         

PLEB5.6. Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa correctamente 

os nexos básicos. 

        

PLEB5.7.Diferencia preguntas e respostas simples.         

PLEB5.8. Memoriza rutinas lingüísticas básicas e sinxelas para,por exemplo, desenvolverse nas interaccións  máis 

habituais. 

        

PLEB5.9. Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados e dramatizacións,etc.         

PLEB5.10. Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interacciónsde aula,ler 

textos sinxelos adecuados á súa idade e escribir con léxico traballado  previamente de forma oral. 

        

PLEB5.11. Participa de forma activa, cooperadora e respectuosa en intercambios lingüísticos en situacións rutineiras 

reais ou simuladas a través de respostas verbais e non verbais. 

        

PLEB5.12. Valora a realidade plurilingüe da súa propia contorna.         

PLEB5.13.Amosa interese por coñecer persoas que falan outras linguas e teñen outras culturas.         

PLEB5.15.Relaciona elementos socioculturais estranxeiros cos propios para avanzar no  desenvolvemento dunha 

conciencia intercultural. 
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1. INTRODUCIÓN 

 
1.1. Xustificación da programación 

A lingua é o instrumento por excelencia da comunicación e da aprendizaxe, por iso as linguas forman parte d a equipaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión no que as 

relacións entre individuos, países e organismos fanse cada vez máis necesarias e frecuentes. Neste marco, é esencial que, dende as primeiras idades, a educación teña entre os seus obxectivos 

principais dotar aos cidadáns de instrumentos para o desenvolvemento de competencias que lles permitan participar axeitadamente nunha nova 

sociedade cada vez máis interdependente e global. A aprendizaxe de linguas estranxeiras cobra, deste xeito, un ha especial relevancia neste contexto xa que a capacidade de comunicación 

lingüística eficaz é o primeiro paso para desenvolverse nun contexto multicultural e plurilingüe. 

Pola súa parte, o Marco común europeo de referencia para as linguas define os niveis de dominio da lingua que permiten determinar as competencias lingüísticas do alumnado en cada fase 

da aprendizaxe ao longo da súa vida. A educación primaria constitúe a fase inicial desa aprendizaxe de linguas estranxeiras e a base para que o alumnado ao rematar a súa educación e 

formación escolar, teña unhas competencias de comprensión e expresión orais e escritas nunha lingua estranxeira que lle permitan achegars e ao seu uso 

independente. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia o contacto cunha primeira lingua estranxeira iniciase a partir do segundo ciclo da educación infantil, co obxectivo de proporcionar aos nenos e nenas 

as primeiras experiencias no seu uso oral. Así, este alumnado accede á educación primaria cunha certa experiencia e familiarización coa mencionada lingua. Dende esta perspectiva, o currículo 

nesta etapa, si ben inicialmente da prioridade ás actividades lingüísticas ou destrezas orais nos primeiros c ursos, establece gradualmente a aprendizaxe 

das outras destrezas para o desenvolvemento dunha competencia comunicativa oral e escrita eficaz e contextualizada nos intereses, necesidades e preferencias propios destas idades. 

Un currículo de lingua estranxeira para a formación da cidadanía na sociedade da información non pode deixar de lado as tecn oloxías da información e da comunicación (TIC). Todo o 

seu potencial en relación co desenvolvemento das habilidades lingüístico-comunicativas debe aproveitarse nas aulas para favorecer interactivamente tanto a aprendizaxe da lingua 

estranxeira e o desenvolvemento das competencias básicas do alumnado como a propia aprendizaxe do uso destas tecnoloxías. O uso das TIC posibilita o acceso á información sobre outras 

culturas e   as súas costumes, reafirma as destrezas  orais e escritas, facilita o enriquecemento do vocabulario, establece unha ortografía correcta e estimula a aprendizaxe autónoma. 

O currículo está estruturado para cada curso da etapa en cinco bloques que, aínda que se presentan separados para unha maior claridade, deben ser entendidos como inseparables na 

práctica lingüística e en cada acto comunicativo. 

 

O bloque 1, comprensión de textos orais, recolle diversos aspectos da comprensión oral. Nel abórdanse estratexias comunicativas necesarias para comprender en contextos reais ou 

simulados e iniciar o camiño da adquisición e posterior desenvolvemento das estratexias de comprensión oral da lingua estranxeira. Nesta liña, considérase, por unha 

parte, a activación dos coñecementos previos, a partir de ilustracións, da mímica e de preguntas, para compren der o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais 

sinxelas. Por outra banda, establécese unha variedade de contextos de comunicación, que deberán favorecer modelos lingüísticos igualmente variados tanto no aspecto fonético e prosódico 

como no uso de expresións concretas en situacións coñecidas de interaccións verbais. Para conseguir este propósito, o uso de recursos audiovisuais e das TIC é imprescindible. 

O bloque 2, produción de textos orais, aborda o desenvolvemento de habilidades de produción oral. A súa finalidade é dotar aos alumnos e alumnas de estratexias e destrezas 

comunicativas necesarias para interactuar en contextos reais ou simulados. Mediante a aprendizaxe dos contidos establecidos, o alumnado poderá usar a lingua oral en tarefas básicas como 

falar de si mesmo/a, conseguir que os demais lle atendan e entendan, pedir e dar a información que lles interesa tanto dentro da aula como fóra dela, tanto no ambiente escolar como en 
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situacións propias doutros ámbitos próximos á súa idade. Progresivamente, o currículo ten en conta as aprendizaxes necesarias para describir, 

explicar, relatar, dar razóns, ideas, predicir, preguntar, aclarar o u opinar cun grao de dominio propio desta etapa. 

 

O bloque 3, comprensión de textos escritos, céntrase en aspectos da comprensión escrita. A adquisición das destrezas lectoras necesarias, a descodificación do texto e lectura funcional, 

desenvólvense progresivamente nos distintos cursos para que o alumnado poda adquirir os coñecementos y habilidad es que lle permitan un dominio progresivo da comprensión da lingua escrita. 

Préstase especial atención en fomentar a afección pola lectura como fonte de gozo, formación, aprendizaxe, fantasía e descubrimento doutros ambientes e culturas. 

O bloque 4, produción de textos escritos: expresión e interacción, expón o desenvolvemento e uso progresivo e autónomo da escritura, partindo do afianzamento da expresión 

oral. A complexidade da expresión escrita require unha conexión estreita co correspondente traballo na lingua oral da lingua estranxeira e nas outras linguas das que incorporarán 

os procedementos básicos que dan  coherencia, cohesión, adecuación e riqueza aos seus escritos. 

 

O bloque 5, coñecemento da lingua e conciencia intercultural, enumera as funcións, nocións e elementos e estruturas lingüísticas que van a posibilitar o uso reflexivo da lingua para 

comprender e interactuar en diferentes situacións de comunicación. 

Igualmente, aparecerán neste bloque elementos sociolingüísticos e culturais que condicionan ás persoas falantes da lingua estranxeira e que informan doutras maneiras de ver, entender e 

apreciar o mundo. 

O alumnado aprenderá progresivamente a comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe, lograr una competencia comunicativa 

integrada e alcanzar unha conciencia intercultural que lle permita comunicar con certa sintonía cultural. 

 

Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe están organizados dentro dos cinco grandes bloques e o seu tratamento ten que ser abordado dende unha óptica competencial. As 

relacións entre estes tres elementos do currículo non son unívocas, debido á especial natureza da actividade lingüística. Isto supón que, para cada unha das tarefas comunicativas listadas e 

descritas nos estándares de aprendizaxe, terá que incorporarse o conxunto dos contidos recollidos para cada bloque de actividade. Deste xeito, 

para avaliar o grao de adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe dunha determinada actividade de lingua, aplicaranse todos e cada un dos criterios de avaliación recollidos e 

descritos para a tarefa correspondente. 

Dende o punto de vista metodolóxico, os enfoques que se adopten deberán considerar 

os principios básicos que facilitan a aprendizaxe dunha lingua e cultura estranxeira a estas idades no contexto escolar. Partindo deste feito, fomentarase un uso   contextualizado da lingua, 

no marco de situacións comunicativas propias de ámbitos diversos propios destas idades, e que permitan a utilizació n real e motivadora da lingua, o xogo, sobre todo nos primeiros anos, e 

a realización de tarefas conxuntas, ademais de permitir asentar adecuadamente as bases para a adquisición dunha lingua estranxeira, contribúen a que a área desenvolva o papel educativo 

que lle corresponde como instrumento de socialización. A medida que o alumnado avance en idade, evolucionarase dende un procesamento da lingua de carácter esencialmente semántico a 

un procesamento sintáctico máis avanzado. Polo tanto, a ensinanza das ling uas estranxeiras na educación primaria 

enmarcarase en enfoques comunicativos e cun tratamento globalizado das actividades ou destrezas lingüísticas, facendo fincapé durante toda a etapa na comunicación oral e na conciencia 

intercultural. 

Por outra parte, debe existir coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o das linguas cooficiais, para evitar a repetición de contidos propios de aprendizaxes de calquera 
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lingua, como son as estratexias de lectura, o proceso de escritura, a tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, e para unificar a terminoloxía. 

Non se pode esquecer que o achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese, na maior parte dos casos, partindo das linguas próximas, a materna e a(s) ambientais. Polo tanto, é 

esencial o tratamento integrado de todas as linguas e a colaboración entre todo o profesorado que as imparte. 

Finalmente, hai que ter en conta no actual contexto educativo galego a implantación, na rede de centros plurilingües e nos centros con seccións bilingües, da ensinanza- 

aprendizaxe integrada de contidos e linguas estranxeiras. Isto supón a necesidade dunha estreita coordinación entre o profesorado que imparte lingua estranxeira e o que a utiliza como 

instrumento de ensinanza doutras materias curriculares. 

1.2. Contextualización 

 
 

6° Curso de Educación Primaria - Inglés 

 

Centro: CPI O Feal 

 

Dirección: Rúa Río Seco s/n 

 

Teléfono: 881938177 

 

Correo electrónico: cpi.feal@edu.xunta.es 

 

Localidade: Narón 

 

Provincia: A Coruña Código Postal: 15572 

 

 
Perfil do centro 

O CPI do Feal está emprazado no lugar do Feal, nunha zona ben comunicada no Concello de Narón. Dentro do Concello, o centro sitúase nun ambiente semiurbano, moi próximo aos 

polígonos industriais das Lagoas e do Río do Pozo, que constitúen os grandes motores económicos do Concello. 

A súa andaina comeza no ano 1972 como centro de Educación Xeral Básica e a consecuencia das distintas reformas educativas chega á súa configuración actual como CPI, centro que 

integra alumnado de EI, EP, e ESO. 

Na actualidade, acolle arredor de seiscentos alumnos/as procedentes de distintas parroquias do Concello de Narón. A pro cedencia deste alumnado é diversa: fronte aos alumnos e alumnas 

das parroquias de Sedes, O Val, Castro, S. Xiao e S. Mateo, que viven nun contorno rural, atópanse os alumnos/as do Couto, Alto do Castiñeiro, Piñeiros e Xuvia 

cunha procedencia semiurbana ou claramente urbana (núcleos de Xuvia, Piñeiros, Freixeiro e o Alto). Asemade, coexisten no Centro outras culturas minoritarias formadas principalmente 

pola etnia xitana, inmigrantes latinoamericanos e centroeuropeos.Este alumnado repártese en dous pavillóns. Un pavillón para as clases de EI e EP e outro para as da ESO, tendo o 

patio cuberto, as p istas e o patio exterior un uso compartido. 

Os recursos humanos cos que conta o CPI O Feal son os seguintes: 

 

-Persoal docente: 5 especialistas de EI, 17 xeneralistas de EP,   1  especialistas de A/L, 3  especialistas de Lingua Inglesa, 3  especialistas de Relixión Católica, 1 especialistas de PT, 1 

especialista de Educación Musical e 2 especialistas de EF; así como diversos profesores/as adscritos á ESO. 

mailto:cpi.feal@edu.xunta.es
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-Persoal non docente: administrativa, conserxe e persoal de limpeza. 

-As familias e a ANPA: constitúen unha parte esencial dentro do proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado, por iso é importante que exista unha boa relación entre familia e escola. 

Cada titor/a de EI e EP conta cunha hora de atención ás familias, fixada na tarde dos mércores. 

A ANPA “O Buxato” xestiona durante este curso escolar a realización de actividades extraescolares. 

O CPI do Feal conta con servizo complementario de comedor xestionado pola ANPA, e co n servizo de transporte utilizado polo 90% do alumnado. 

 

Composición do Departamento de Linguas Estranxeiras para Educación Primaria e Infantil 

 

1. Montserrat Fernández Carballeira 

 

2. Norberto Leivas Rodríguez 

 

3. María Mercedes Ruiz Lamas 

 

 

Distribución dos alumnos e aluminas de sexto de Educación Primaria 

 

Curso N° de alumnos/as 

 

Sexto A 25 

Sexto B 25 

Sexto C 25 

 

Características do alumnado de sexto curso do CPI O Feal 

 

O alumnado do sexto curso de Educación Primaria do CPI O Feal presenta en xeral un nivel académico medio-baixo no conxunto das distintas materias. A nivel de conduta, atopámonos cun 

grupo de nenos e nenas inquedos e en canto á súa motivación, amosan interese na adquisición de novas aprendizaxes aínda que p osúen unha concentración 

dispersa. Porén, a elevada ratio de alumnos/as en ámboslos grupos dificulta a miúdo o desenvolvemento das clases debido á dificultade que implica manter a orde na aula e que aínda non 

teñen interiorizadas as normas de conivencia. 

Atópase alumnado con dificultades de aprendizaxe detectadas. A maiores de levar a cabo medidas específicas de reforzo educativo ordinario, hai tres discentes que precisan ACS. 

En 6ºA contamos con d u a s  a l u m n a s  c o n  ACS e dous alumnos que repiten curso. 

 

En 6º B tamén contamos con dous alumn@s que traballan con ACS. 

En 6ºC hai dous alumnos que repiten curso: un deles está pendente de facer ACS e a outra alumna diagnosticada de dislexia.  A maiores un alumno con ACS. 

En tódolos casos faise énfase na aprendizaxe de contidos como vocabulario e estruturas gramaticais básicas xa que estas servirán de base para unha futura aprendizaxe do idioma. 
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1.3. As  Competencias Clave Integradas 

 

A sociedade actual, cada vez máis heteroxénea e global, demanda un tipo de cidadán competente, que saiba o que fai e o que di de maneira creati va e autónoma. 

Desde a área de linguas estranxeiras, esta formación, necesariamente continua, constitúe un proceso de construción social e emocional do coñecemento na que interaccionan permanentemente o 

corpo, a mente, a razón e as emocións. 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o alumnado, mediante os coñecementos que adquiriu, será capaz de aplicar o que sabe en situacións 

concretas, é dicir, poñer en práctica e demostrar os coñecementos, habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes feitos en diversos contextos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e estar. De esta 

maneira vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, pro cedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En 

suma, estamos recoñecendo que a institución escolar non só prepara ó alumno no coñecemento d e saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba 

demostrar unha serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, responsabilidade e cooperación. 

Esta programación recolle e integra os diferentes elementos curriculares -obxectivos, estándares de aprendizaxe e competencias- para a ensinanza da lingua estranxeira, así como 

criterios e indicadores de competencias para a avaliación da adquisición das competencias e o logro dos obxectivos d a materia. 

 
2. DESEÑO CURRICULAR 

 
2.1. Currículo 

A definición de currículo que a Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro para a mellora da calidade educativa recolle no seu artigo 6 é a seguinte: enténdese por currículo a regulación dos 

elementos que determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 

ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de l ograr a realización axeitada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos. 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativ a e á adquisición de 

competencias. 

Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican en disciplinas, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os programas nos que participe o 

alumnado. 

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes. 

 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se quere 

valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. 
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f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o que o 

alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e 

facilitan o deseño de probas estandarizadas e co mparables. 

 

2.2. Obxectivos 

 

O currículo básico establece que a Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades que lles permitan: 

 

a) 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. 

 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza nun mesmo, sentido crítico, in iciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución práctica de conflitos, que lles permitan manexarse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 

sociais cos que se relacionan. 

 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a no n discriminación de persoas 

con discapacidade nin por outros motivos. 

 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas linguas. 

 

f) Adquirir polo menos nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e manexarse en situacións cotiás. g) 

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 capaces de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 
 

 
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados evinculados con Galicia. 

 

 

i) Iniciarse no emprego das tecnoloxías da información e a comunicación para a aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran. 

 

 

j) Empregar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais. 

 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas e empregar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. 

 



8 
 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ó ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos 

de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de d iversidade afectivo-sexual. 

 

n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico. 

 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevan cia ás mulleres e homes que realizaron contribucións importantes á 

cultura e á sociedade galegas. 

 

2.3. Competencias clave 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno cando remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida persoal e 

laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Senso de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas prácticas sociais, na que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes con 

distintas finalidades. Supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, 

considerando a lectura coma o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

 

O individuo, mediante o emprego da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en funcionamento unha serie de actitudes e valores como son o respecto polas normas de convivencia, o 

exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun espírito crítico, o respecto ós dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das capacidades afectivas en tódolos 

ámbitos, interese pola aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a esta competencia como fonte de pracer. 
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 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir disti ntos fenómenos no seu 

contexto. Require coñecementos sobre os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para 

coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa 

adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento procedemental implicados na resolución dunha tarefa matemática 

determinada. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ó mundo físico e á interacción responsable co mesmo. Contribúen ó desenvolvemento do pensamento 

científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte ós retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 

 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos 

coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital. 

O individuo deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar 

novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación ós 

propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a 

curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

 

 Aprender a aprender 

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e por outro, ser capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental p ara a aprendizaxe permanente. 

prender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os procesos de 

coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos axeitadamente. 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, para comprender a realidade social do mundo no que se vive e 

exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. 

 

A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, e require a adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os códigos de conduta e o comportamento 

adecuado para convivir en sociedade. 
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Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

a competencia cívica son fundamentais a habilidade para in teractuar eficazmente no ámbito público, para manifestar solidariedade e interese polos problemas da comunidade, o respecto dos 

dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou culturas. 

O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns desde unha actitude solidaria e responsable. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio, levando adiante as iniciativas necesarias para 

desenvolver a opción elixida e facerse responsable dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral. 

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as oportunidades existentes p ara as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas 

destrezas como a capacidade de análise, de planificación, organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e autoavaliación. 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma creadora e imaxinativa, o autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e 

esforzo, e o espírito emprendedor. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal 

e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. 

A adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar das 

diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do patrimonio. 

 

2.3.1. Contribución da lingua estranxeira á adquisición das competencias clave. 

 

Imos expoñer os aspectos máis relevantes na nosa programación, a expensas do que a práctica educativa diaria poida aconsellar en cada momento: 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, compl etando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta 

capacidade comunicativa xeral. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a habilid ade para 

interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentació ns. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así 
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como a comprensión da incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a 

tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar obxectivos baseados en 

probas. 

 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información q ue aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de 

comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información e transformala en coñecemento. 

 

 Competencia para aprender a aprender 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e cada nena 

identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. 

Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do 

logro, entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o 

coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a 

integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos d e identidade coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, es ta competencia obriga 

a dispoñer  de habilidades  sociais  para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para facer saber 

axeitadamente ós demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, 

desenvolver e avaliar acció ns ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, res p o ns abi l idad e e s e n ti do crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as 

formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competen cia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións 
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lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes 

realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e 

escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares. 

2.4. Contidos 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e conciencia 

intercultural. Estes cinco bloques, relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu 

funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua estranxeira. 

 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
C

C 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende o esencial ▪ B1.1.   Estratexias de comprensión: 
▪ B1.1. Identificar o sentido xeral, a 

información esencial e os puntos principais en 

textos orais moi breves e sinxelos en 

lingua estándar, con estruturas simples e léxico 

de uso moi frecuente, articulados con claridade e 

lentamente e transmitidos de viva voz ou por 

medios técnicos, sobre temas habituais e 

concretos relacionados coas propias 

experiencias, necesidades e 

intereses en contextos cotiáns predicibles ou 

relativos a áreas de necesidade inmediata 

nos ámbitos persoal, público e educativo, 

sempre que as condicións acústicas sexan boas e 

non distorsionen a mensaxe, que se poida 

volver escoitar o devandito ou pedir 

confirmación e conte con apoio visual ou cunha 

clara referencia contextual. 

CL SC 

CD 

CEC 

CMCT 

SIEE 

CL1.3. Identifica informacións específicas en 

textos orais variados emitidos en diferentes 

situacións de comunicación. 

 

CL1.4. Comprende globalmente e extrae 

información específica de situacións curtas e 

sinxelas coa visualización repetida do documento 

audiovisual. 

 
CL1.1. Escoita e entende secuencias de instrucións 

ou direccións sinxelas, dad as p ol o profesorado ou 

un medio mecánico. 

 
CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 

variados emitidos en diferentes situacións de 

comunicación. 

 

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo receptivo 

ou interactivo para resolver 

de anuncios publicitarios sobre  

produtos que lle interesan ▪ Mobilización de información previa 

(xogos, ordenadores, CD etc.). sobre tipo de tarefa e tema. 

▪ PLEB1.2. Comprende ▪ Identificación do tipo textual, 

mensaxes e anuncios públicos adaptando a comprensión ao mesmo. 

que conteñan instrucións,  

indicacións ou outro tipo de 

información (por exemplo, 

▪ Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

números, prezos, horarios, puntos principais). 

nunha estación ou nuns grandes  

almacéns). ▪ Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto. 

PLEB1.3. Entende o que se lle  

di en transaccións habituais ▪ Inferencia e formulación de hipóteses 

sinxelas (instrucións, sobre significados a partir da 

comprensión de elementos   significativos, 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
C

C 

BB 

INDICADORES - COMPETENCIAS 

indicacións, peticións, avisos). 

 

PLEB1.4. Identifica o tema 

dunha conversa cotiá predicible 

que ten lugar na súa presenza (por 

exemplo, nunha tenda, nun tren). 

 

PLEB1.5. Entende a información 

esencial en conversas breves e 

sinxelas nas que participa, que traten 

sobre temas familiares 

como, por exemplo, un mesmo, a 

familia, a escola, o tempo libre, 

a descrición dun obxecto ou un 

lugar. 

 

PLEB1.6. Comprende as ideas 

principais de presentacións 

sinxelas e ben estruturadas 

sobre temas familiares ou do 

seu interese (por exemplo, 

música, deporte etc.), a 

condición de que conte con 

imaxes e ilustracións e se fale de 

maneira lenta e clara. 

 

PLEB1.7. Comprende o sentido 

xeral e o esencial e distingue os 

cambios de tema de programas de 

televisión ou doutro material 

audiovisual e multimedia dentro da 

súa área de interese (p. e. 

nos que se entrevista a mozos e 

mozas ou personaxes 

coñecidos   ou coñecidas sobre 

lingüísticos e paralingüísticos. 

 

▪ Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

 

▪ B1.2. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: interese pola 

pronuncia coidada, polo ritmo, pola 

entoación e pola acentuación adecuadas, tanto 

nas participacións orais como nas imitacións, 

recitacións e dramatizacións. 

▪  B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial ou os 

puntos principais do texto. 

▪  B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da 

información contida no texto para facerse unha 

idea dos significados probables de 

palabras e expresións que se descoñecen. 

▪ B1.4.   Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación básicos e 

recoñecer os significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados con estes. 

 problemas   de comunicación. 

 

CL1.3. Identifica informacións específicas en 

textos orais variados emitidos en diferentes 

situacións de comunicación. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

temas cotiás (por exemplo, o que 

lles gusta facer no seu tempo 

libre) ou nos que se 

informa sobre actividades de lecer 

(teatro, cinema, eventos deportivos 

etc.). 

    

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e 

sinxelas, previamente 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 
▪ B2.1. Participar de maneira simple e 

comprensible en conversas moi breves que requiran un 

intercambio directo de 

información en áreas de necesidade 

inmediata ou sobre temas moi familiares (un mesmo, a 

contorna inmediata, persoas, 

lugares, obxectos e actividades, gustos e opinións), 

nun  rexistro neutro  ou informal, 

utilizando expresións e frases sinxelas e de uso moi 

frecuente, normalmente illadas ou 

enlazadas con conectores básicos, aínda que en 

ocasións a pronuncia non sexa moi clara, sexan 

evidentes as pausas e titubeos e sexa necesaria a 

repetición, a paráfrase e a 

cooperación da persoa interlocutora para manter a 

comunicación. 

▪  B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas 

para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos moi breves e 

sinxelos, utilizando, p. e., fórmulas e linguaxe 

prefabricado ou expresións memorizadas, ou apoiando 

con xestos o que se quere expresar. 

▪ B2.3. Articular, de maneira polo xeral 

comprensible pero con evidente influencia da 

primeira ou outras linguas, un repertorio moi 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMC

T 

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da lingua 

estranxeira en diferentes contextos 

preparadas e ensaiadas, sobre ▪ Planificación comunicativos de forma significativa. 

temas cotiás ou do seu interese   

(presentarse e presentar a ▪ Concibir a mensaxe con claridade, SC2.   Respecta   as   normas    básicas    de 

outras persoas; dar información distinguindo a súa idea ou ideas intercambio como  escoitar e mirar quen fala, 

básica sobre si mesmo, a súa principais e a súa estrutura básica. respectando o turno de palabra. 

familia e a súa clase; indicar as   

súas afeccións e intereses e as 

principais actividades do seu día 

▪ Adecuar o texto á persoa 

destinataria, contexto e canle, aplicando 

CL2.1. Fai un uso axeitado da pronunciación, 

ritmo, entoación e acentuación en diferentes 

a día; describir brevemente e de o rexistro e a estrutura de discurso contextos. 

maneira sinxela a súa adecuados a cada caso.  

habitación, o seu menú  CL2.2. Participa en representacións sinxelas 

preferido, o aspecto exterior ▪ Execución  

dunha persoa, ou un obxecto;  SC1. Participa en  interaccións orais dirixidas 

presentar un tema que lle ▪ Expresar a mensaxe con claridade, sobre   temas   coñecidos   en   situacións   de 

interese (o seu grupo de música 

preferido); dicir o que lle gusta e 

coherencia, estruturándoo 

adecuadamente e axustándose, se é o 

comunicación predicibles. 

non lle gusta e dar a súa caso, aos modelos e fórmulas de cada  

opinión)usando estruturas tipo de texto.  

sinxelas e cunha pronuncia e   

entoación comprensible. ▪ Reaxustar a tarefa (emprender unha  

 versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

 

 realmente lle gustaría expresar), tras  

 valorar as dificultades e os recursos  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

 
dispoñibles. 

 
▪ Apoiarse en tirar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar linguaxe 

prefabricada etc.). 

 
▪ Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais. 

 

 

 
Lingüísticos 

 
▪ Modificar palabras de significado 

parecido. 

 
▪ Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

 
Paralingüísticos e paratextuais 

 
▪ Pedir axuda. 

 
▪ Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 

significado. 

 
▪ Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, proxémica). 

 
▪ Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas convencionais. 

limitado de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación básicos, adaptándoos á función 

comunicativa que se quere levar a cabo. 

▪  B2.4. Facerse entender en intervencións breves 

e sinxelas, aínda que resulten 

evidentes e frecuentes os titubeos iniciais, as 

vacilacións, as repeticións e as pausas para organizar, 

corrixir ou reformular o que se 

quere dicir. 

▪  B2.5. Interactuar de maneira moi básica, 

utilizando técnicas moi simples, lingüísticas ou 

non verbais (p. e. xestos ou contacto físico) para 

iniciar, manter ou concluír unha breve conversa. 

  



16 
 

 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

 
▪ B2.2. Patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación: interese pola 

pronuncia coidada, polo ritmo, pola 

entoación e pola acentuación 

adecuadas. 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓIN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende ▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 
▪  B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas 

principais e información específica en textos, tanto 

en formato impreso como en soporte dixital, moi 

breves e sinxelos, en 

lingua estándar e cun léxico de alta 

frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de 

texto resulten moi familiares, cotiáns ou 

de necesidade inmediata, a condición de que se 

poida reler o que non  se entendeu, que se poida 

consultar un dicionario e conte con apoio visual e 

contextual. 

▪  B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial ou os puntos 

principais do texto. 

▪  B3.3. Inferir do contexto e da información contida 

no texto os significados probables de palabras e 

expresións que se descoñecen. 

▪  B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos 

(p. e. punto, coma), así como símbolos de uso 

frecuente (p. e. ☺, @,  ₤), 

e identificar os significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados con estes. 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMC

T 

CL4.1.  Capta   o   sentido   global  de  textos 

instrucións, indicacións, e  sinxelos. 

información   básica  en   notas, ▪ Mobilización   de  información  previa  

letreiros  e   carteis   en   rúas, sobre tipo de tarefa e tema. CL4.2. Localiza información explícita de texto s 

tendas,  medios  de  transporte,  diversos sobre temas de interese. 

cinemas,   museos,  colexios,  e ▪ Identificación do tipo textual,  

outros servizos e lugares adaptando a comprensión ao mesmo. AA1. Emprega  estratexias  para  aprender  a 

públicos.  aprender, como empregar dicionarios bilingües 

 ▪ Distinción  de  tipos  de  comprensión ou monolingües. 

PLEB3.2. Comprende (sentido    xeral,    información    esencial,  

información  esencial  e localiza puntos principais). CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a partir de 

información específica en  modelos traballados previamente. 

material informativo sinxelo ▪ Formulación de hipótese sobre contido  

como menús, horarios, e contexto. CL5.2. Elabora  textos  escritos  atendendo  ó 

catálogos,    listas    de   prezos,  destinatario e á finalidade do texto. 

anuncios, guías telefónicas, ▪ Inferencia  e  formulación  de hipótese  

publicidade,   folletos  turísticos, sobre significados a partir da comprensión  

programas culturais ou de de elementos significativos, lingüístico s e  

eventos etc. paralingüísticos.  

PLEB3.3. Comprende ▪ Reformulación  de hipótese a partir da 
 

correspondencia (SMS, correo s comprensión de novos elementos.  

electrónicos, postais e tarxetas )   

breve e sinxela que trate sobre ▪ B3.2.   Aspectos    socioculturais    e  

temas   familiares    como,   por sociolingüísticos:   convencións   sociais,  

exemplo, un mesmo, a familia, a normas de cortesía e rexistros; costumes,  

escola, o tempo libre, a valores, crenzas e actitudes; linguaxe non  
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

descrición dun obxecto ou un 

lugar, a indicación da hora e o 

lugar dunha cita etc. 

 

PLEB3.4.   Comprende o esencial e 

os puntos principais de noticias 

breves e artigos de revistas para 

mozas e  mozos que traten temas 

que lle sexan familiares ou sexan 

do seu interese (deportes, grupos 

musicais, xogos de ordenador). 

 

PLEB3.5. Comprende o esencial de 

historias breves e ben estruturadas 

e identifica os e as personaxes 

principais, a condición de que a 

imaxe e a acción conduzan gran 

parte do argumento (lecturas 

adaptadas, cómics etc.). 

 

PLEB3.6. Emprega de forma 

axeitada os signos ortográfi cos 

básicos (p. e. punto, coma), así 

como símbolos de uso frecuente (p. 

e. ☺, @, ₤). 

verbal. 

 

▪ B3.3.   Funcións comunicativas: 

 

▪ Saúdos e presentacións, desculpas, 

agradecementos, invitacións. 

 

▪ Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou 

desacordo, o sentimento, a intención. 

 

▪ 

 

▪ Descrición de persoas, actividades, 

lugares, obxectos, hábitos, plans. 

 

▪ Narración de feitos pasados remotos e 

recentes. 

 

▪ Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, obxectos, 

opinión, permiso. 

 

▪ Establecemento e mantemento da 

comunicación. 

 

▪ B3.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

 

▪ Interese polo lectura dos textos escritos 

propios e alleos valorando o s eu sentido 

estético, correcta grafía e ortografía. 

   

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAXE 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

PLEB4.1. Completa un breve 

formulario ou unha ficha  cos seus 

datos persoais (por exemplo, para 

rexistrarse nas redes sociais, para 

abrir unha conta de correo 

electrónico etc.). 

 

PLEB4.2. Escribe 

correspondencia persoal breve e 

simple (mensaxes, notas, postais, 

correos, chats ou SMS) na que dá 

as grazas, felicita a alguén, fai 

unha invitación, dá instrucións, ou 

fala de si mesmo/a e da súa 

contorna inmediata (familia, 

amigos e amigas, afeccións, 

actividades cotiás, obxectos e 

lugares) e fai preguntas relativas a 

estes temas. 

▪ B4.1 Estratexias de produción: 

▪ Planificación: 

 

Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co fin 

de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar que se sabe sobre o tema, que se 

pode ou se quere dicir etc.). 

 

Localizar e usar adecuadamente recursos 

lingüísticos ou temáticos (uso dun 

dicionario ou gramática, obtención de axuda 

etc.). 

 

▪ Execución: 

 

Expresar a mensaxe con claridade axustándose 

aos modelos e fórmulas de cada tipo de texto. 

 

Reaxustar a tarefa (emprender unha versión 

máis modesta da tarefa) ou a mensaxe 

(facer concesións no que realmente lle 

gustaría expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos dispoñibles. 

 

Apoiarse en e  sacar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar linguaxe 

prefabricada etc.). 

 

▪  B4.2. Patróns gráficos e convencións 

ortográficas: 

B4.1. Construír, en papel ou en soporte 

electrónico, textos moi curtos e sinxelos, 

compostos de frases simples illadas, nun rexistro 

neutro ou informal, utilizando con razoable 

corrección as convencións 

ortográficas básicas e os principais signos de 

puntuación, para falar de si mesmo/a, da súa contorna 

máis inmediata e de aspectos da súa 

vida cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 

B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para 

producir textos escritos moi breves e 

sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi 

usuais para realizar as funcións comunicativas 

que se perseguen. 

 

B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións 

ortográficas básicas para escribir con razoable 

corrección palabras ou frases curtas que se utilizan 

normalmente ao falar, pero non 

necesariamente cunha ortografía totalmente 

normalizada. 

 

B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas 

para completar actividades predeseñadas polo 

persoal docente. 

 

B4.8. Usar correctamente o dicionario bilingüe, 

biblioteca de aula e outros materiais de 

consulta para a elaboración de textos, 

respectando as súas normas de funcionamento. 

CL SC 

CD 

SIEE 

CMCT 

AA 

CEC 

CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente. 

 

CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ó 

destinatario e á finalidade do texto. 

 

AA1. Emprega estratexias para aprender a 

aprender, como empregar dicionarios bilingües ou 

monolingües. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

 
Interese pola presentación dos textos escritos 

propios e alleos valorando o seu sentido estético 

e empregando a correcta grafía e ortografía. 

   

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL 

PLEB5.1. Entende a información 

esencial en conversas breves e 

sinxelas nas que participa que traten 

sobre temas familiares como, por  

exemplo, un mesmo, a familia, a 

escola,  o tempo libre, a descrición 

dun  obxecto ou dun lugar. 

 
PLEB5.2. Desenvólvese en 

transaccións cotiás (p. e. pedir 

nunha tenda un produto e preguntar 

o prezo). 

 
PLEB5.3. Participa en conversas 

cara a cara ou por medios técnicos 

(teléfono, Skype) nas que se 

establece contacto social (dar as 

grazas, saudar, despedirse, dirixirse 

a alguén, pedir desculpas, 

presentarse, interesarse polo estado 

de alguén, felicitar a alguén), se 

intercambia información persoal e 

sobre asuntos cotiás, se expresan 

sentimentos, se ofrece algo a alguén, 

se pide prestado algo, 

▪ B5.1. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, normas 

de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal, así como a 

realidade plurilingüe e multicultural da propia 

contorna. 

 

 

 
▪ B5.2 Funcións comunicativas: 

 
▪ Saúdos e presentacións, 

desculpas,agradecementos, invitacións. 

 
▪ Expresión da capacidade, o gusto, a 

preferencia, a opinión, o acordo ou desacordo, 

o sentimento, a intención. 

 
▪ Descrición de persoas, actividades, lugares, 

obxectos, hábitos, plans. 

 
▪ Narración de feitos pasados remotos e 

recentes. 

 
▪ Petición e ofrecemento de axuda, 

información, instrucións, obxectos, opinión, 

permiso. 

B5.1. Identificar aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, 

actividades ou celebracións), condicións de vida 

(vivenda, contorna), 

relacións interpersoais (familiares, de amizade ou 

escolares), comportamento (xestos 

habituais, uso da voz ou contacto físico) e 

convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os 

coñecementos adquiridos sobre 

estes a unha comprensión adecuada do texto. 

 
B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos, concretos e 

significativos, e aplicar os coñecementos 

adquiridos sobre estes a unha produción oral e escrita 

adecuada ao contexto, respectando as convencións 

comunicativas máis elementais. 

 

B5.3. Distinguir a función ou funcións 

comunicativas principais do texto (p. e. unha demanda de 

información, unha orde, ou un 

ofrecemento) e un repertorio limitado dos seus 

expoñentes máis habituais, así como os 

patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche 

conversacional, ou os puntos dunha narración 

esquemática, inicio e peche dunha carta, ou os puntos 

dunha descrición esquemática). 

 
B5.4. Recoñecer os significados máis comúns asociados 

ás estruturas sintácticas básicas 

propias da comunicación oral ou escrita (p. e 

CL 

SC 

CD 

SIEE 

AA 

CEC 

CMC

T 

SC2. Respecta as normas básicas de intercambio 

como escoitar e mirar quen fala, respectando o turno 

de palabra. 

 
CL3.1. Usa estruturas básicas propias  da lingua 

estranxeira en diferentes contextos comunicativos de 

forma significativa. 

 

 
SIEE1. Busca, recompila e organiza información en 

diferentes soportes. 

 
CL1.2. Capta o sentido global en textos orais 

variados emitidos en diferentes situacións de 

comunicación. 

 

 
CL1.4. Comprende globalmente e extrae 

información específica de situacións curtas e 

sinxelas coa visualización repetida do documento 

audiovisual. 

 
CL2.3. Participa en representaciones sencillas. 

 
SC1. Participa en interaccións orais dirixidas sobre 

temas coñecidos en situacións de comunicación 

predicibles. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

queda con amigos e amigas ou se  

dan  instrucións (p. e. como se 

chega a un sitio con axuda dun 

plano). 

 
PLEB5.4. Participa nunha 

entrevista, p. e. médica nomeando 

partes do corpo para indicar o que lle 

doe. 

 
PLEB5.5. Compara aspectos 

lingüísticos e culturais das linguas 

que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha 

competencia integrada a través de 

producións audiovisuais ou 

multimedia e d e manifestacións 

artísticas. 

▪ Establecemento e mantemento da 

comunicación. 

 
▪ B5.3. Estruturas sintáctico- 

discursivas: 

 
▪ Expresión de relacións lóxicas: 

conxunción (and); disxunción (or); oposición 

(but); causa (because); finalidade (to- infinitive, 

e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. 

as; smaller (than); the biggest). 

 
▪ Relaciones temporais (when; before; after). 

 
▪ Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ 

tag)). 

 
▪ Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; 

How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory 

sentences, e. g. I love salgade!). 

 
▪ 

 
▪ Negación (negative sentences  with not, 

never, non (Adj.), nobody, nothing; Non (+ 

negative tag)). 

 
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. 

questions). 

 
▪ Expresión do tempo: pasado (simple past; 

present perfect); presente (simple 

estrutura interrogativa para demandar información). 

 

B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral 

ou escrito de alta frecuencia relativo a situacións 

cotiás e temas habituais e concretos relacionados coas 

propias experiencias, 

necesidades e intereses. 

 
B5.6. Cumprir a función comunicativa principal do 

texto (p. e. unha felicitación, un intercambio de 

información, ou un ofrecemento), utilizando un 

repertorio limitado dos seus expoñentes máis 

frecuentes e de patróns discursivos básicos (p. e. 

saúdos para inicio e despedida para peche en 

conversas ou en 

correspondencia, ou unha narración 

esquemática desenvolvida en puntos. 

 
B5.7. Cumprir a función comunicativa principal do 

texto escrito (p. e. unha felicitación, un 

intercambio de información, ou un 

ofrecemento), utilizando un repertorio limitado dos 

seus expoñentes máis frecuentes e de 

patróns discursivos básicos (p. e. saúdos). 

 
B5.8. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. 

e. enlazar palabras ou grupos de palabras con 

conectores básicos como “e”, entón”, “pero”, 

“porque”), aínda que se sigan cometendo erros básicos 
de maneira sistemática en, p. e., 

tempos verbais ou na concordancia. 

 
B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de 

léxico, tanto oral como escrito, de alta frecuencia 

relativo a situacións cotiás e temas habituais e 

concretos relacionados cos propios intereses, 

experiencias e necesidades. 

 

B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente 

en situacións reais ou 

 
CL1.1. Escoita e entende secuencias de instrucións 

ou direccións sinxelas, dadas p ol o profesorado ou un 

medio mecánico. 

 
CL4.2. Localiza información explícita de texto s 

diversos sobre temas de interese. 

 
CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a partir de 

modelos traballados previamente. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

 
present); futuro (going to; will). 

 
▪ Expresión do aspecto: puntual (simpl e 

tenses); durativo (present and past continuous); 

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, 

everyday)); incoativo (start –ing); terminativo 

(finish –ing). 

 
▪ Expresión da modalidade: factualidade 

(declarative sentences); capacidade (can); 

posibilidade (may); necesidade (must; need); 

obriga (have (got) to; imperative); permiso (can; 

may); intención (going to; will). 

 
▪ Expresión  da existencia (there is/are); a 

entidade (nouns and pronouns, articles , 

demonstratives); a calidade ((very +) Adj.). 

 
▪ Expresión da cantidade 

(singular/plural; cardinal numerals up to four 

digits; ordinal numerals up to two digits. 

Quantity: all, many, a lot, some, ( a) few, (a) 

little, more, much, half, a 

bottle/cup/glass/piece of. Degree:  very, too, 

enough). 

 
▪ Expresión do espazo (prepositions and 

adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement). 

 
▪ Expresión do tempo (points (e. g. quarter 

past five); divisions (e. g. half an hour, 

summer), and indications (e. g. now, 

simuladas en contextos menos dirixidos. 

 
B5.11. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das 

linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe 

e lograr unha competencia integrada a través de 

producións audiovisuais ou multimedia e  de 

manifestacións artísticas 

(horarios, hábitos, festividades…). 

 
B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural 

das familias e da súa contorna, e identificar 

semellanzas e diferenzas, evitando os estereotipos. 

 

B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das 

linguas que hai na aula ou na súa contorna máis 

próxima. 

 

B5.14. Valorar as linguas como un instrumento de 

comunicación, para aprender e acercarse a outras 

culturas, que hai diversidade de linguas e mostra 

respecto por todas. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
CONTIDOS LINGÜÍSTICOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CC 

BB 
INDICADORES - COMPETENCIAS 

 
tomorrow (morning)) of estafe; duration (e. g. 

for two days); anteriority (before); posteriority 

(after); sequence (first…then); simultaneousness 

(at the same estafe); frequency (e. g. 

sometimes, on Sundays). 

 
▪ Expresión do modo (Adv. of manner, 

e. g. slowly, well). 

 
▪ B5.4. Léxico oral de alta frecuencia 

(recepción e produción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, fogar e 

contorna; actividades da vida diaria; familia e 

amizades; traballo e ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e 

coidados físicos; educación e estudo; compras 

e actividades comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e contorna natural; e 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

   

 

2.5. Metodoloxía 

 

2.5.1. Metodoloxía Didáctica 

 

As bases metodolóxicas que inspiran o noso traballo son as seguintes: 

 

O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ó alumnado pero cunha vertente de 

fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno po de transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido 

ó que aprende (partindo do  que coñece e formulando  hipóteses para elaborar regras que axudan a  interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu 

desenvolvemento e a súa socialización. 

 

A aprendizaxe a nivel de competencias persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, das súas capacidades, preparar o alumnado para que poida afrontar os retos persoais ó 
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longo da súa vida con éxito. Os alumnos non só terán que adquirir uns coñecementos, senón que deberán ser capaces de acceder a eles e aplicalos nos 

diferentes contextos da súa vida e contextualizalos. A aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir tódolos aspectos da vida, facendo que os alumnos non só sexan capaces de 

aprender, senón, entre outros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades desta programación proporciona diferentes actividades que contribúen ó 

desenvolvemento das competencias clave. 

 

As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e facilitan a aprendiz axe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións 

e historias, as características dos personaxes, as i lustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 

 

Os nenos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso esta programación está deseñada para ser utilizada con flexibilidade de modo que tódolos integrantes do grupo poidan 

participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o desenvolvemento da propia conciencia de logros, e do progreso que logran día a día. Existirá 

sempre na mesma un reforzo educativo para aqueles nenos e nenas que o requiran, ten do sempre en conta aqueles casos nos que o progreso non 

responda ós obxectivos que se programaron, así como os casos nos que algúns destaq uen na consecución de obxectivos e que, ante a falta de actividade programada, perdan a motivación e o 

interese pola lingua estranxeira. Para emendar estas posibles situacións inclúense actividades tanto de ampliación, para os máis avanzados, como de reforzo, 

para os que poidan estancarse nalgún momento. 
 

A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se basea na actividade; eles demandan exercer a súa capacidade de actuar. Cada unha das unidades desta 

programación proporciona unha ampla gama de actividades e recursos didácticos de diferente participación. O alumno/a será o centro do proceso de ensino-aprendizaxe pero a súa 

actividade construtivista depende da intervención do profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada   ó   nivel que mostra o   alumno/a, debendo: iniciar o input da lingua, 

axudar ó individuo na interacción cos demais, avaliar o que fan os nenos/as, proporcionar retroacción, contextualizar as actividades e dar significados 

comprensibles para o alumno/a, promover estratexias de comunicación, potenciar as estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro. 

 

Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do dinamismo subxacente da comprensión e do 

dominio progresivo do novo sistema comunicativo. No noso proxecto enténdese que os erros prodúcense cando o neno /a anticipa como vai funcionar a lingua ou cando 

transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Estes erros corrixiranse ó finalizar as 

interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe accesible e sempre tendo en conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. 

 

A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante para asegurar a calidade da aprendizaxe; Esta programación conta cun Caderno de 

Avaliación con follas de avaliación fotocopiables para cada unidade, que permiten ó profesor anotar as observacións referentes ó progreso de cada alumno. 

 

A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. Teremos en conta esta situación ao ofrecer actividades interrelacionadas coas outras áreas   

curriculares, empezando polo coñecemento do neno mesmo e a continuación coa exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. 

Este desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demai s áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Educación Artística, Matemáticas, 

Educación Física, etc. 

 

Unha aprendizaxe permanente. Non hai saberes que se adquiran exclusivamente nunha determinada materia e só serven para ela (sobre todo n esta e para esta). Con todo o que o 

alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, 

que debe ser capaz de utilizar en momentos precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, a estes efectos, paradigmática). Por iso, as competencias clave poden alcanzarse se non en todas, 

si na maioría das materias curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as d evanditas competencias, independentemente de en cales as puidese adquirir 

(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outras, tanto na 
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propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou, neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das c ales o propio 

alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que facelo). 

 

 

2.5.2. Materiais e recursos didácticos 

 

Contaremos cos seguintes materiais e recursos dixitais para desenvolver a programación: 

 

Os ordenadores de cada alumno facilitados con E-dixgal, onde utilizaremos a asignatura de inglés xunto coa editorial elixida. 

 

O iPack, presentacións e material práctico para o uso interactivo ou portátil e o proxector. Inclúe unha presentación animada do primeiro bloque de vocabulario protagonizada 

polos  personaxes do curso, a presentación dunha canción contextualizando o primeiro bloque de gramática, un filme cultural con nenos británicos reais, un clip de linguaxe cotiá, a 

versión animada da historia protagonizada polos personaxes do curso, presentando e contextualizando o segundo bloque de vocabulario e gramática; un pase de diapositivas introducindo o 

tema intercurricular; oito actividades e xogos interactivos; páxinas do ClassBook e ActivityBook como referencia e apoio na aula; a versión dixital do material de 

apoio e ampliación e xogos de repaso para o final de cada unidade e trimestre. 

 

O libro de texto utilizado é Amazing  Rooftops da editorial Oxford UniversityPress. O alumno dispón do Activitybook, con nove leccións e unha sección de actividades extra para os alumnos máis 

rápidos (Fastfinishers) 

 

E por último, os recursos na web Oxford OnlineLearningZone para os alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados na casa ou na aula; os recursos na web Oxford Premium 

para o profesor con todo o material online, e os libros dixitais dispoñibles para Oxford Rooftops. 

A maiores dos recursos proporcionados pola editorial, contaremos con varias películas ou episodios de series en versión orixinal subtitulada xunto con diferentes DVD 

relacionados con contos clásicos, aspectos da cultura e tradición inglesa,... que nos servi rán, ao longo das sesións como material complementario e de ampliación de contidos. Os recursos 

multimedia mencionados integran por completo o uso das TIC na aula, permitindo aos profesores adaptar as mellores solucións dixitais de acordo ao alumnado ou ao centro no que se 

desenvolve o ensino. 

 

2.5.3. Actividades 

 

 Actividades de inicio de lección 

Trátase de activar os coñecementos previos dos alumnos nos temas novos que se van traballar ou de repasar os xa traballados. Isto adóitase facer a través de actividades de 

brainstormingou actividades de repaso, mediante xogos, intercambios comunicativos con soporte de flashcards, pósteres, cancións, etc. 

 

 De desenvolvemento da lección 

Cada unha das unidades do método inclúe diferentes tipos de actividades que apelan ás intelixencias múltiples e que están destinadas a facilitar a adquisición, fixación, evolución e 

mellora das diversas destrezas que conforman a maior parte de competencia da lingua inglesa. Estas actividades son: 

 

 O vocabulario relacionado cos diversos campos conceptuais que se desenvolven na unidade didáctica (Vocabulary). 

 A lectura e comprensión de textos (Reading). 

 As estruturas gramaticais (Grammar). 

 Os sons estudados (pronunciationactivities)   (Pronunciation). 

 A comprensión e a expresión oral da lingua en tódalas súas vertentes (Listening and Speaking). 
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 A comprensión e a expresión escrita (Writing). 

 
 De reforzo e ampliación 

Partiremos do recoñecemento de que en tódalas clases hai alumnos/as con diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe e diferentes nivei s de motivación, ó tempo que 

perseguiremos o obxectivo de que tódolos/as alumno/a participen no proceso de aprendizaxe con plena satisfacci ón e alcance o éxito de acordo ó seu nivel de capacidade e interese. 

A diversidade de exercicios e actividades utilizados nos materiais posibilita que tódolos/as alumnos/as poidan encontrar algún que estea de acordo co seu estilo e ritmo de aprendizaxe. 

Algunhas destas actividades actúan como unha extensión para aqueles alumnos sen dificultades, e outras ofrecen un refo rzo para aqueles que necesitan máis apoio. As 

actividades ás que nos referimos son as seguintes: 

 

 Actividade opcionais no iPack. 

 Actividades opcionais no Teacher'sBook. 

 As actividades propostas no Teacher’sResource CD-ROM: 

- Worksheets:actividades de reforzo, extensión e consolidación baseadas nas diferentes secciones estudadas na unidade: Reinforcement, Extension, Culture, Story, Cross-

curricular, Phonics e Song. 

 As actividades propostas no ActivityBook. 

 As actividades adicionais propostas no ActivityBook: 

- Fastfinishers: para aqueles alumnos que rematan pronto e baseadas no contido da lección. 

 

 De desenvolvemento de competencias clave 

Algunhas actividades contribúen máis especificamente ó desenvolvemento dunha ou varias competencias clave, entre as que se incluirían: 

 

 Brainstorming 

 Role-plays 

 Actividades interactivas 

 Actividades dixitais. 

 Actividades baseadas en  distintos soportes 

 Actividades de investigación ou estudos de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretacións de datos, gráficas, etc. 
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 Textos culturais, cancións, chants, etc. 

 Actividades nas que se traballan as emocións 

 

 De avaliación 

A avaliación da aprendizaxe en Educación Primaria será continua e global e terá en conta o progreso do alumno no conxunto das áreas do currículo. O profesor avaliará tanto as 

aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de logro das competencias coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente. 

As actividades de avaliación poderían clasificarse en varios niveis: 

 

Actividades de avaliación formativa, onde o profesor avaliará o traballo continuado dos alumnos e medirá o seu progreso a través da observación e comprobación da realización de 

actividades como: 

- Exercicios do ActivityBook 

- RevisionStories (AB) 

 

Actividades de avaliación sumativa coa realización das diversas actividades individuais de avaliación, en soporte papel como son os test finais de avaliación de unidades ou os test 

de avaliación global do trimestre e de final de curso. 

 

Actividades de autoavaliación e autoestudo, nas que o alumno se inicia en estratexias de auto-avaliación dos seus coñecementos e destrezas. 

 

 Complementarias 

Este tipo de actividades entre as que se incluirán: saídas culturais, asistencia a obras de teatro en inglés(na medida do posible), conmemoración de festividades características da 

sociedade anglosaxona etc., serán deseñadas polo equipo de profesores do departamento de inglés d o centro. 

Si é posible participaremos nun programa eTwining. 

Ademais de colaborar coas actividades programadas polo centro segundo o calendario escolar 2021/22, a nivel de aula, tamén se desenvolverán estas actividades relacionadas con 

festividades da cultura e tradición inglesa: 

 

Actividade Trimestre 

Halloween 1º (outubro) 

Christmas 1º (decembro) 

Carnival 2º (febreiro) 

St. Patrick’sday 2º (marzo) 
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Easter 2º (marzo) 

Environmentday   3º (xuño) 

2.5.4. Organización de tempos, agrupamentos e espazos 

No centro contamos cun aula específica de inglés, aínda que por mor do protocolo Covid non será utilizada e as sesións serán impartidas na propia aula do grupo. 

O agrupamento de alumnado dentro da aula será o mesmo que nas distintas sesión, sempre grupos estables en función das características dos mesmos.  

 

2.5.5. As medidas de atención para a diversidade dos alumnos 

 

Ao longo do curso, deberemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que tódolos alumnos poidan alcanzar os obxectivos establecidos. Do mesmo xeito, 

ofreceremos actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces ou receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, constantemente se 

deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de forma diferente ás actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Deste xeito, deberemos ser conscientes 

en todo momento das diferenzas, características e necesidades de cada alumno/a, non só á hora de aval iar, senón tamén á hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

 

Esta programaciónofrece actividades de reforzo e extensión que permiten dar unha atención individualizada ós alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. 

 

Criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares apropiadas para os alumnos con necesidades educativas especiais 

 

As adaptacións se centrarán en: 

 

1. Tempo e ritmo de aprendizaxe 

2. Metodoloxía máis personalizada 

3. Reforzar as técnicas de aprendizaxe 

4. Mellorar os procedementos, hábitos e actitudes 

5. Aumentar a atención orientadora 

6. Enriquecemento curricular 

7. Avaliacións adoptadas para as necesidades destes alumnos 

 

a) Para o alumnado con altas capacidades intelectuais: facilitaranse contidos e materiais de extensión adecuados ás necesidades destes alumnos para permitirlles alcanzar o seu máximo 

potencial. 
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b) Para os alumnos con integración tardía no sistema educativo: adoptaranse as medidas de reforzo necesarias para facilitar a súa integración escolar e a recuperación do seu desfase 

para que lles permitan continuar con aproveitamento nos seus estudos. 

 

c) Para o alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe: adoptaranse tanto medidas de escolarización como de atención. Para os alumnos con discapacidade, tomaranse medidas 

de flexibilización e alternativas metodolóxicas. Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe graves, pr iorizaranse os contidos de procedementos e actitudes, buscando a integración 

social, ante a imposibilidade de alcanzar un progreso suficiente nos contidos conceptuais. Hai que insistir nos contidos instrumentais ou nos materiais considerados como tales. 

2.5.6. Orientacións Metodolóxicas de cara a un posible confinamento 

 

Durante o anterior periodo de confinamento, a base de traballo proposta ao alumnado foi esencialmente interactiva e, fronte a un posible novo confinamento, manterase este esquema de 

traballo. 

No seu momento estivo  composta por sesións de titoría online nas que se resumían os contidos curriculares, xunto cunha serie de tarefas autocorrixibles de carácter individual, 

nas que aplicar deductivamente os contidos previamente traballados a través de scape roms educativos e gamificacións. Neste tipo de tarefas inténtase desenvolver as destrezas de recepción 

e producción escrita. Xunto a outras aplicacións que permitían, de xeito anónimo e sen rexistro por parte do alumnado, unha comunicación asíncrona entre eles e co Mestre, conseguín evaluar e 

traballar as súas destrezas de expresión e comprensión oral. 

 

2.6. Avaliación 

A avaliación por competencias permite avaliar tanto o logro dos obxectivos da materia coma o grao de adquisición das Competencias clav e. Uns criterios están ligados expresamente a 

conceptos, e outros, preferentemente a procedementos e actitudes. 

 

En función do obxectivo que persigamos avaliar, contamos con varias modalidades, como é o caso da avaliación sumativa, realizada en diferentes momentos do curso e que temos que 

identificar coas finais de avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando sexa o caso). Haberá outras avaliacións, como a inicial, realizada de xeito oral, con actividades e xogos para 

avaliar o nivel inicial do alumnado, e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que ocorre durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tanto, no 

carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 

 

. Ó final de 6ª de primaria o laumnado  deberá demostrar o grao de adquisición de competencias clave, así como a realización dos obxectivos da etapa. 

 

2.6.1. Procedementos de avaliación 

Atendendo ós diferentes criterios, o currículo propón unha serie de ferramentas que nos permiten levar a cabo o proceso de avaliación na aula. No caso de avaliación formativa, serán a 

observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, se tomarán en consideración tódal as producións para o desenvolvemento, tanto de carácter individual como de grupo: traballos 

escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e autoavaliación. 
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entre outros. E a avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais. En todo caso, os procesos de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse a flexibilidade que esixe a propia 

avaliación. 

 

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos 

obxectivos do curso. A continuación expoñeremos unhas táboas que recollen os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e avaliación por c ompetencias para cada un dos bloques 

de contidos. 

 

ESTÁNDARES CRITERIO 

EVALUACIÓN 

1ª av. 2ª 

av. 

3ª av. INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

MÍNIMOS ESIXIBLES/ 

INDICADORES 

PLEB1.1. Comprende o esencial de anuncios 

publicitarios sobre produtos que lle interesan 

(xogos, ordenadores, CD etc.). 

 

B1.1 

  

X 

 

X 
PRODUCIÓNS ORAIS 

 

FICHAS 

CL1.3. Identifica informacións específicas en 

textos orais variados emitidos en diferentes 

situacións de comunicación. 

PLEB1.2.   Comprende mensaxes e anuncios 

públicos que conteñan instrucións, indicacións ou 

outro tipo de información (por exemplo, 

números, prezos, horarios, nunha estación ou nuns 

grandes almacéns). 

 

 

 

B1.2. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DA 

LIBRETA DE TRABALLO. 

FICHAS 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

CL1.4. Comprende globalmente e extrae 

información específica de situacións curtas 

e sinxelas coa visualización repetida do 

documento audiovisual. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en 

transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, 

peticións, avisos). 

 

 

B1.3 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DIARIA 

 
REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

CL1.1. Escoita e entende secuencias de 

instrucións ou direccións sinxelas, dad as polo 

profesorado ou un medio mecánico. 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá 

predicible que ten lugar na súa presenza (por exemplo, 

nunha tenda, nun tren). 

 

B1.4 

 

X 

 

X 

 

X 
OBSERVACIÓN DIARIA 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 
CL1.2. Capta o sentido global en textos 

orais variados emitidos en diferentes 

situacións de comunicación. 

PLEB1.5. Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que participa, que 

traten sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo 

  

X 

 

X 

 

X 
PRODUCIÓNS ORAIS 

 

OBSERVACIÓN DA LIBRETA 

DE TRABALLO. 

AA2. Usa algunhas estratexias de tipo 

receptivo ou interactivo para resolver 

problemas de comunicación. 

libre, a descrición dun obxecto ou un lugar.       
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PLEB1.6.   Comprende as ideas principais de 

presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas 

familiares ou do seu interese (por 

exemplo, música, deporte etc.), a condición de que 

conte con imaxes e ilustracións e se fale de 

maneira lenta e clara. 

   

 

X 

 

 

X 

 

OBSERVACIÓN DIARIA 

 
REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

 

CL1.3. Identifica informacións específicas en 

textos orais variados emitidos en diferentes 

situacións de comunicación. 

PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o esencial 

e distingue os cambios de tema de programas de 

televisión ou doutro material 

audiovisual e multimedia dentro da súa área de 

interese (p. e. nos que se entrevista a mozos e 

mozas ou personaxes coñecidos ou coñecidas sobre 

temas cotiás (por exemplo, o que lles 

gusta facer no seu tempo libre) ou nos que se 

informa sobre actividades de lecer (teatro, 

cinema, eventos deportivos etc.). 

   

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

OBSERVACIÓN DIARIA 

 
REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

 

 

 

CL1.3. Identifica informacións específicas en 

textos orais variados emitidos en diferentes 

situacións de comunicación. 

 

 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, 

previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas 

cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a 

outras persoas; dar información básica sobre si 

mesmo, a súa familia e a súa clase; indicar as súas 

afeccións e intereses e as principais actividades do 

seu día a día; describir brevemente e de maneira 

sinxela a súa 

habitación, o seu menú preferido, o aspecto exterior 

dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema 

que lle interese (o seu grupo de música preferido); 

dicir o que lle gusta e non lle gusta e dar a súa 

opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia 

e entoación comprensible. 

 

 

 

 

 

B2.1 

B2.2 

B2.3 

B2.4 

B2.5 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da 

lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar quen 

fala, respectando o turno de palabra. 

 

CL2.1. Fai un uso axeitado da 

pronunciación, ritmo, entoación e 

acentuación en diferentes contextos. 

 

CL2.2. Participa en representacións sinxelas 

 

SC1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

      situacións de comunicación predicibles. 
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PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e 

información  básica en  notas, letreiros e carteis en 

rúas, tendas, medios de transporte, cinemas , museos, 

colexios, e outros servizos e lugares públicos. 

 

 

B3.1 

  

 

X 

 

 

X 

FICHAS 

 
OBSERVACIÓN DO ACTIVITY 

BOOK 

 

 

CL4.1. Capta o sentido global de textos 

sinxelos. 

PLEB3.2. Comprende información esencial e 

localiza información específica en material 

informativo sinxelo como menús, horarios, 

catálogos, listas de prezos, anuncios, guías 

telefónicas, publicidade, folletos turísticos, 

programas culturais ou de eventos etc. 

 

 

B3.2 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

FICHAS 

 
OBSERVACIÓN DO ACTIVITY 

BOOK 

 

 

CL4.2. Localiza información explícita de 

textos diversos sobre temas de interese. 

PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, 

correos electrónicos, postais e tarxetas) brev e e 

sinxela que trate sobre temas familiares como, por 

exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo 

libre, a descrición dun obxecto  ou un lugar, a 

indicación da hora e o lugar dunha cita etc. 

 

 

 

B3.3 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

FICHAS 

 

OBSERVACIÓN DO ACTIVITY 

BOOK 

 

PLEB3.4. Comprende o esencial e os puntos 

principais de noticias breves e artigos de revistas para 

mozas e mozos que traten temas que lle sexan 

familiares ou sexan do seu interese (deportes, 

grupos musicais, xogos de ordenador). 

 

 

B3.4 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DA LIBRETA 
DE TRABALLO 

 

OBSERVACIÓN DO ACTIVITY 

BOOK 

 

PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves 

e ben estruturadas e identifica os e as personaxes 

principais, a condición de que a imaxe e a acción 

conduzan gran parte do argumento (lecturas 

adaptadas, cómics etc.). 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 
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PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os signos 

ortográficos básicos (p. e. punto, coma),  así como 

símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, 

₤). 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

AA1. Emprega estratexias  para aprender a 

aprender, como empregar dicionarios 

bilingües ou monolingües. 

 

CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a partir 

de modelos traballados previamente. 

 

CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ó 

destinatario e á finalidade do texto. 

PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha 

ficha cos seus datos persoais (por exemplo, para 

rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha conta 

de correo electrónico etc.). 

 

 

B4.1 

  

 

X 

 

 

X 

OBSERVACIÓN DA LIBRETA 

DE TRABALLO 

 
OBSERVACIÓN DO ACTIVITY 

BOOK 

 

CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a partir 

de modelos traballados previamente. 

PLEB4.2.    Escribe correspondencia persoal breve e 

simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou 

SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai 

unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a 

e da súa contorna inmediata (familia, amigos e 

amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e 

lugares) e fai preguntas relativas a estes temas. 

 

 

 

B4.2 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

CL5.2. Elabora textos escritos atendendo ó 

destinatario e á finalidade do texto. 

 

AA1. Emprega estratexias  para aprender a 

aprender, como empregar dicionarios 

bilingües ou monolingües. 

PLEB5.1. Entende a información esencial en 

conversas breves e sinxelas nas que participa que 

traten sobre temas familiares como, por exemplo, un 

mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 

descrición dun obxecto ou dun lugar. 

 

 

B5.1 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 

REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

SC2. Respecta as normas básicas de 

intercambio como escoitar e mirar quen 

fala, respectando o turno de palabra. 

 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións cotiás (p. 

e. pedir nunha tenda un produto e preg un tar o 

prezo). 

 

 

B5.2 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 
REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

SC1. Participa en interaccións orais 

dirixidas sobre temas coñecidos en 

situacións de comunicación predicibles. 

 

CL1.1. Escoita e entende secuencias de 

instrucións ou direccións sinxelas, dad as 
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      polo profesorado ou un medio mecánico. 

 

 

 
PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara ou por 

medios  técnicos  (teléfono, Skype) nas que se 

establece contacto social (dar as grazas, saudar, 

despedirse, dirixirse a alguén, pedir desculpas, 

presentarse, interesarse polo estad o de alguén, 

felicitar a alguén), se intercambia información 

persoal e sobre asuntos cotiás, se expresan  

sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide 

prestado algo, queda con amigos e amigas ou se 

dan instrucións (p. e. como se chega a un sitio con 

axuda dun plano). 

 

 

 

 

 

 

B5.3 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 
REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

APLICACIÓNS 

INTERACTIVAS ONLINE 

SIEE1. Busca, recompila e organiza 

información en diferentes soportes. 

 

CL4.2. Localiza información explícita de 

textos diversos sobre temas de interese. 

 

CL5.1. Escribe na lingua estranxeira a partir 

de modelos traballados previamente. 

 

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. médica 

nomeando partes do corpo para indicar o que lle doe. 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 
REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

 

PLEB5.5. Compara aspectos ling üísticos e culturais 

das linguas que coñece para mellorar na súa 

aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada a través de producións audiovisuais ou 

multimedia e de manifestacións artísticas. 

  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

PRODUCIÓNS ORAIS 

 
REXISTRO ANECDÓTICO 

PERSOAL 

CL3.1. Usa estruturas básicas propias da 

lingua estranxeira en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 

 

2.6.2. Mínimos esixibles e criterios de cualificación. 

 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 

Comprende explicacións e instrucións sinxelas así como as ideas principais de presentacións breves de temas cotiás con axuda de soporte visual e dixital. 

Capta a información máis relevante e identifica información global en mensaxes diversas sobre temas familiares e de interés 
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS. 

Reproduce cancións   e rimas traballadas previamente   dun xeito comprensible tentando achegarse a pronun cia e entoación adecuadas, así como a participación activa. 

Participa comprensivamente en situacións de comunicación (da vida da aula ou simuladas). 

Respecta as convencións do proceso comunicativo como escoitar con atención e interese, mirar quen fala e valorar as intervencións das outras persoas. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Comprende textos escritos moi sinxelos   previamente traballados oralmente, en soporte papel e dixital. 

Amosa interese pola lectura de contos en lingua estranxeira e entend e o argumento seguindo o apoio visual. 

Amosa adquisición do léxico previamente traballado. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Escribe frases sinxelas referidas a situacións cotiás a partir de modelos. 

Amosa curiosidade cara a lingua estranxeira como instrumento de comunicación. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA INTERCULTURAL. 

 

Utiliza as rutinas de saúdo e despedida respectando as fórmulas básicas de cortesía e diferenza p reguntas e respostas simples. Manexa o 

voocabulario básico de aula para interactuar cos demais. 

Usa formas e estruturas propias da lingua en diferentes contextos comunicativos e motivadores de forma significativa. Amosa 

interese por outras linguas e outras culturas e a relación coas propias. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Ao   final de cada unidade realizarase unha proba de comprensión e produción escrita, así como de comprensión e produción oral. O resultado destas probas constituirán   un   40% da nota 

final do trimestre. 

Unha actitude de respecto cara aos demás e de participación activa durante as sesións constitúe o 30 % da nota final do trimestre. 

Esa actitude activa e responsabilidade de cara ao traballo e á aprendizaxe individual reflexada no traballo diario da aula (tanto oral coma escrito) vai a constituír o 30% restante da nota. 

Durante as sesións, e a través dos rexistros individuais e da observación directa ao alumnado, iranse anotando os logros e tamén as faltas, tanto en actitude como en traballo. Cada falta 

considerada como grave, repercutirá na nota final do trimestre con medio punto menos. 



35 
 

 

2.6.3. Recursos e instrumentos de avaliación 

 

 
                                                                                                    PROCEDEMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 

Escritos Orais Observación directa e 

sistemática 
Outros 

 Tarefas diversas realizadas 

polo alumnado na actividad e 

diaria da aula 

 Caderno de clase do 

alumno/alumna 

 Actividades de avaliación 

(libros, fichas, probas escritas 

…) 
 Traballos en grupo 

 Actividades de expresión oral e 

escrita 

 Actividades interactivas 

 Panéis compartidos en 
Padlet 

 Creación conxunta de Test 

evaluactivos con Quizizz 

 Preguntas individuais ou 

grupais 

 Participación do alumno/a 

 Intervención na aula 

 Postas en común 

 Probas orais individuais 

 Lectura expresiva 

 Preparación en grupo de 

diversas actividades: 

coloquios, exposicións, debates 

… 

 Actitude na aula 

 Elaboración de audio respostas 
con Flipgrid 

 Rexistros 

 Ficha rexistro individual 
 Avaliación da programación 

docente 

 Rúbricas trimestrais por 

competencias 

 Rúbricas por unidades 

didácticas. 

 
 

3. TEMPORALIZACIÓN 

 
Nesta programación preséntanse 6 unidades didácticas, unha de introdución e dúas dedicadas a festividades. 

Cada unidade didáctica ten 9 sesións de 50 minutos cada unha. Á de introdución dedicaránselle dúas sesións e ás de festividades dúas sesións cada unha. Ao final de 

cada trimestre, traballaremos durante dúas sesións cunha historia que nos servirá de repaso e reforzo de contidos. 

Hai que ter en conta que esta programación ten un carácter flexible e poderá ser adaptada en relación ás características, intereses e ritmo de aprendizaxe do alumnado ou por mor da 

participación e colaboración do departamento coas actividades complementarias e/ou extraescolares programadas polo centro. 

A continuación se presenta unha táboa da distribución de unidades por sesións, facendo alusión tamén ás áreas temáticas que se traballan en cada unha delas. 
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3.1. Planificación temporal das unidades 

 

UNIDADE Nº Sesións 
Planificación do tempo 

Áreas temáticas 

Wellcome to the Town Hall 4 2 horas Countries, nationalities / Descriptions Revised: colours, 

months 

1 At the club 10 10 horas Adverbs of  frecuency/ Present Simple-Present 

Continuous/Daily routines/Can, can´t, May / Possessives 

Revised: time, days of the week 

2 At the dig 10 10 horas Simple past, To be made of, Infinitive of purpose, Revised: 

Present Simple 

Earth Boy! 1 2 2 horas Reviewing contents and grammar 

3 At the surprise party 10 10 horas Past Continuos/Must, mustn´t/ 

Revised: there is-there are, Family members 

4 At the theatre 10 10 horas Personality adjectives/ Comparatives/ Superlatives/ Revisd: 

Regular verbs, past simple (to be) 

Earth Boy! 2 2 2 horas Reviewing contents and grammar 

5 At the Market 10 10 horas Going to/ Countable and uncountable nouns/ Revised: 

Can, past simple 

6 At the future fair 10 10 horas Will/ Relative pronouns/ 

   
Revised: Adverbs of frecuency 

Earth Boy! 3 2 2 horas Reviewing contents and grammar 

7 At the party 8 8 horas Present perfect/ 

Festivals 4 4 Christmas and environment day vocabulary 
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Actividades extra programadas polo centro 

Temos que lembrar que se trata dunha planificación temporal adaptable ó perfil do grupo-clase pois pode ser empregada de maneira simultánea con alumnos/as q ue p res en ten dificultades na 

aprendizaxe de idiomas, así coma con aqueles que posúan coñecementos un pouco máis avanzados. Así mesmo, é adaptable ós propios gustos e in i c iati v as d o profesor/a e os alumnos/as, e a 

propia evolución do curso. 

 

 
4. TRANSVERSALIDADE 

 
Na aula se promoverá o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato en non-discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal familiar e social, así como dos valores que 

sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto po los dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o 

respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración polas vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismos de calquera tipo de violencia. 

Tamén, en colaboración cos demais mestres do centro levaranse a cabo determinada actividades relacionadas con datas e festividades puntuais especificando a finalidades educativa de cada 

unha delas. 

 
5. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Un dos elementos que máis promovia a LOE e segue promovendo con LOMCE é a atención para a diversidade. É claro que a mesma acción educativa exercida sobre o mesmo grupo 

de alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cad a un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses e motivacións no ensino. 

É por esta razón que, en moitos casos, debemos modificar ou adaptar contidos ou a metodoloxía para que todos os alumnos poidan alcanzar os obxetivos estabelecidos. Do mesmo   xeito, 

debemos ofrecer actividades de extensión para aqueles alumnos máis capaces o u receptivos. A atención para a diversidade debe ser sempre realizada en ambas as direccións. Así, 

constantemente se deberá abordar estas diferenzas, presentando as mesmas actividades de formas diferentes das actividades propostas no libro do alumno e no caderno. Os profesores deben 

escoller a quen dirixir e propoñer algunhas actividades ou outras e deberán ser consciente en todos os momentos destas 

diferenzas, non só na hora de avaliar, senón tamén na hora de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

Actividades de reforzo e extensión que permitan una atención individualizada aos alumnos segundo as súas necesidades e ritmo de aprendizaxe. 

Propóñense actividades de extensión e ampliación para os alumnos para afrontar diferentes expectativas do alumnado. 

 

6. CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC DO CENTRO 

 
Para fomentar o uso das novas tecnoloxías da educación, nas nosas sesións diarias, utilizaremos o ipack do nivel correspondente con diversas actividades, cancións e xogos interactivos. 
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O alumnado poderá tamén acceder, dende a súa casa, a contidos relacionados coas unidades a través de dúas canles, a oxfordlearningzone para alumnado e a aula virtual da área de lingua 

estranxeira de Primaria. 

 
7. CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR DO CENTRO 

 
Na aula de lingua inglesa contamos cunha biblioteca na que se poden atopar lecturas enfocadas aos diferentes niveis así como p ara educación infantil. Utilizarase a mesma como fonte de 

recursos para o profesorado. Deste xeito, e de acordo co que se está a traballar, o alumnado poderá dispoñer dela cando a n ecesite. 

Aportaremos tamén lecturas para as mochilas viaxeiras para que as familias tamén participen no fomento á lectura utilizando a lingua estranxeira- 

Nos distintos niveis de primaria, ademais das diversas lecturas que van xurdindo conforme avanzan as unidades, realizarase unha actividade trimestral de fomento á lectura. Estas 

actividades poderán variar segundo o trimestre e as características do grupo e irán dende lecturas grupais, lecturas individuais, contacontos, dramatización de pequenos fragmentos de obras de 

teatro en inglés... 

Ao longo do curso e utilizando varios soportes como libros de texto, libros da biblioteca de aula, artigos, información en formato dixital...etc, tamén se realizarán actividades encamiñadas 

ao fomento da lectura sobre diversos temas relacionados coa cultura e celebracións inglesas e intereses do alumnado. 

 
8. CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA DO CENTRO 

 
A comezos do curso, estableceranse na aula “classroom rules”, normas básicas de convivencia para o alumnado que a utilice. Deste xeito facilitarase un clima positivo de respeto cara aos 

demáis. 

O alumnado tamén será coñecedor dos seus dereitos e deberes así co mo das distintas actitudes consideradas de gravidade para a convivencia no centro. No caso de 

existir sanción a un alumno/a, o profesor levará a cabo as medidas oportunas recollidas no NOF do centro. 

 

9.- AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Os mestres avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un modelo cos 

indicadores de logro e os elementos a avaliar: 
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ELEMENTOS A AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
 

Resultado 

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da aula. Adecúase parcialmente ó contexto da 

aula. 

Adecúase completamente ó contexto 

da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas de mellora 

tralos resultados 

académicos obtidos. 

Identificáronse as medidas de 

mellora a adoptar tralos resultados 

académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de mellora 

segundo os resultados académicos 

obtidos. 

 

Medidas de atención á diversidade. Non se adoptaron medidas de atención 

á diversidade adecuadas. 

Identificáronse as medidas de atención 

á diversidade a 

adoptar. 

Adoptáronse medidas de atención á 

diversidade adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos temas 

transversais na materia. 

Traballáronse a maioría dos temas 

transversais na materia. 

Traballáronse tódolos temas 

transversais na materia. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os obxectivos da 

materia establecidos. 

Alcanzáronse parte dos obxectivos da 

materia 

establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos da 

materia establecidos para este curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a maioría das 

competencias clave 

relacionadas coa materia. 

Desenvolvéronse parte das 

competencias clave 

relacionadas coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento das 

Competencias clave relacionadas 

con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi satisfactoria. A práctica docente foi 

parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi satisfactoria.  

Programas de mellora para a práctica 

docente. 

Non se deseñaron programas de mellora 

para a práctica docente. 

Identificáronse os puntos para deseñar 

un programa de 

mellora para a práctica docente. 

Deseñáronse programas de mellora 

para a práctica 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

ANEXO I 

MODELO RÚBRICA DE AVALIACIÓN DE CONTIDOS 

 
 

 
 

 
Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na unidade 

 
Niveis de adquisición 

Instrumentos de 
avaliación 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB1.1. Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que lle interesan (xo gos, 

ordenadores, CD etc.). 

        

PLEB1.2.   Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, indicacións ou outro tipo 

de información (por exemplo, números, prezos, horarios, nunha estación ou nuns grandes almacéns). 

        

PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, 

avisos). 

        

PLEB1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na súa presenza (por exemplo, 

nunha tenda, nun tren). 

        

PLEB1.5.   Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, que traten 

sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun 

obxecto ou un lugar. 

        

PLEB1.6. Comprende as ideas principais de presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas 

familiares ou do seu interese (por exemplo, música, deporte etc.), a condición de que conte con imaxes e 

ilustracións e se fale de maneira lenta e clara. 

        

PLEB1.7. Comprende o sentido xeral e o esencial e distingue os cambios de tema de programas de 

televisión ou doutro material audiovisual e multimedia dentro da súa área de interese (p. e. nos que se 

entrevista a mozos e mozas ou personaxes coñecidos ou coñecidas sobre temas cotiás (por exemplo, o 

que lles gusta facer no seu tempo libre) ou nos que se informa sobre actividades de lecer (teatro, cinema, 

eventos deportivos etc.). 

        

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 
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PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás 

ou do seu interese (presentarse e presentar a outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a 

súa familia e a súa clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais actividades do seu día a 

día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu menú preferido, o aspecto exterior 

dunha persoa, ou un obxecto; presentar un tema que lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o 

que lle gusta e non lle gusta e dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e 

entoación comprensible. 

        

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, letreiros e carteis en rúas, 

tendas, medios de transporte, cinemas, museos, colexios, e outros servizos e lugares públicos. 

        

PLEB3.2. Comprende información esencial e localiza información específica en material informativo 

sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, 

folletos turísticos, programas culturais ou de eventos etc. 

        

PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e tarxetas) breve e sinxela 

que trate sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a 

descrición dun obxecto ou un lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita etc. 

        

PLEB3.4.   Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e artigos de revistas para 
mozas e mozos que traten temas que lle sexan familiares ou sexan do seu interese (deportes, grupos 
musicais, xogos de ordenador). 

        

PLEB3.5.   Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e identifica os e as personaxes 

principais, a condición de que a imaxe e a acción conduzan gran parte do argumento (lecturas adaptadas, 

cómics etc.). 

        

PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como 

símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤). 

        

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB4.1. Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais (por exemplo, para 

rexistrarse nas redes sociais, para abrir unha conta de correo electrónico etc.). 

        

PLEB4.2.   Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, postais, correos, chats ou 

SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da 

súa contorna inmediata (familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e fai 

preguntas relativas a estes temas. 

        

BLOQUE 5. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 
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  PROGRAMACIÓN ANUAL DO CPI do Feal---- Nivel de 2º CICLO-
           ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL---2021-2022.

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

INTRODUCIÓN

O ensino da relixión católica preséntase como unha opción  que fai posible a formación plena do alumno.
  A clase de relixión católica fai o desenvolvendo especialmente da capacidade trascendente do alumno, facilitándolle unha proposta de sentido último para
a súa vida e iluminando o fundamento daqueles valores comúns que fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria.

Non  podería  existir  unha  formación  integral  se  non  se  desenvolvesen  todas  as  capacidades  inherentes  ó  ser  humano,  entre  as  cales  atópase
constitutivamente a capacidade transcendente.

Programación didáctica

Cod. centro:
15010058 Localidade: NARÓN Concello NARÓN

Ciclo 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (EI)
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  PROGRAMACIÓN ANUAL DO CPI do Feal---- Nivel de 2º CICLO-
           ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL---2021-2022.

CONTEXTUALIZACIÓN

Esta programación de Relixión Católica  vai dirixida ao alumnado do segundo ciclo de E.I. do CPI do Feal.

O segundo ciclo de E. I. está formado por un grupo de 4º, un grupo de 5º,un grupo de 6º  e un grupo mixto de 5º e 6º de E.I.

Os alumnos de 4º de E.I  que asisten a clase de relixión católica   son  novos no centro.

O grupo de 5º E.I. xa coñece á profesora e as rutinas da clase. É un grupo participativo, a súa comprensión e boa e  mostra moito interés.

O grupo de 6º é unha clase moi homoxénea en canto a traballo e interés. A relación do grupo é moi boa.

O grupo da clase mixta é moi traballador e tranquilo.

En canto aos espacios, non existe un aula específica para a clase de relixión de Infantil. 

En canto á lingua vehicular das aulas, esta será o castelán por ser o idioma predominante entre o alumnado. Terase en conta a lingua ambiental coidando 
de que progresivamente, vaian adquirindo o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia, dentro dos límites propios da etapa, tal e como dispón o 
Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

Por estas razóns o galego terá maior peso no derradeiro curso da etapa de infantil.
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  PROGRAMACIÓN ANUAL DO CPI do Feal---- Nivel de 2º CICLO-
           ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL---2021-2022.

2.- CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS

Este apartado fai referencia aos obxectivos e contidos que, pola súa relevancia, serán aplicados durante os tres anos do segundo ciclo de Educación Infantil.

AREA  DE RELIXIÓN CATÓLICA 4º EI

OBXECTIVOS CONTIDOS

1
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

1. Indicar algún elementos da natureza valorando a creación de

Deus.

2. Recoñecer o corpo humano como regalo de Deus

3. Sinalar os principais personaxes do nacemento de Xesús.

1.Gratitude e admiración pola creación.

2. O corpo humano é agasallo de Deus Creador

3. A alegría polo nacemento de Xesús

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

1. Identificar os membros da familia de Xesús.

2. Descubrir como ama Xesús as persoas.

3. Dialogar  sobre  o  Domingo  de  Ramos  como  unha  festa 

relacionada con Xesús.

4. Somos os fillos de Deus e parte da súa familia, a Igrexa 

5. A manifestación do amor cristián en xestos de compartir

e de amizade

6.  Principais festas cristiás.

3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

1. Expresar  verbalmente  unha  frase  de  acción  de  grazas  a

Deus.

2. Identificar a cruz como un obxecto relacionado con Xesús.

3. Recoñecer  nas  cancións  expresións  relixiosas  de  loanza, 

alegría, e gratitude.

7. O canto como  expresión relixiosa de alabanza, 

alegría e gratitude. 

8. Os símbolos relixiosos.

9.Expresións de agradecimiento e alegría por pertencer a

unha familia. 
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ÁREA DE  RELIXIÓN CATÓLICA 5º E.I.

OBXECTIVOS CONTIDOS

1º
 T

R
IM

E
S

T
R

E 1. Dialogar sobre a colaboración no coidado da natureza.

2. Recoñecer a Deus como Pai que coida das persoas.

3. Debuxar os principais personaxes do nacemento de Xesús.

4.

1. Deus pide respecto no coidado e uso da natureza e das cousas..

2. Deus é o noso Pai, cóidanos e invítanos a servir aos demais.

3. Algúns textos importantes que se refiren, sobre todo, a Xesús e María.

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E 1. Identificar a Igrexa como a gran familia de Deus.

2. Descubrir como Xesús coida e se preocupa dos demais.

3. Investigar sobre os principais acontecementos da Semana 
Santa.

4. Somos os fillos de Deus e parte da súa familia, a Igrexa.

5. Xesús coida de todos e quérenos a todos.

6. Relatos da vida, morte e resurrección de Xesús. 

3º
 T

R
IM

E
S

T
R

E

1. Recitar unha poesía de acción de grazas.

2. Valorar e realizar algún xesto relixioso cristiáns.

 3.Nomear a María como a Nai de Xesús e dos cristiá

7. Os medios que Deus ofrécenos para conservar a saúde. Promover a acción

de grazas.

8. A manifestación do amor cristián en xestos de compartir e de amizade.

9. Algúns textos importantes que se refiren, sobre todo, a Xesús e María. A 

oración como relación co Pai Deus, Xesús e a súa Nai.
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                                                                       ÁREA DE  RELIXIÓN CATÓLICA 6º E.I.

                               OBXECTIVOS CONTIDOS

1º
 T

R
IM

E
S

T
R

E 1.Nomear diferentes medios que Deus ofrece para

conservar a saúde.

2.Descubrir  como  Deus  nos  ama  e  quere  que  nos 

amemos.

3.Coñecer a mensaxe cristiá do Nadal.

1. Os medios que Deus ofrécenos para conservar a saúde. Promover a acción

de grazas. 

2. . Deus quere que nos amemos como El ámanos. As actividades diarias 

como medio para construír a vida familiar e as relacións cos demais, 

segundo o plan de Deus. 

3. A alegría polo nacemento de Xesús. Relatos do nacemento de Xesús.

2º
 T

R
IM

E
S

T
R

E 1. Recoñecer a impotartancia do bautismo para formar

parte da Igrexa.

2. Descubir na Biblia o amor de Deus ás persoas.

3. Valorar a importancia do domingo para os cristiás

4. Algúns textos importantes que se refiren, sobre todo, a Xesús 

5. Deus fala. A Biblia, o libro santo dos cristiáns. Admiración e coidado do libro

que contén a palabra de Deus. 

6. O domingo como festa do Señor resucitado.

3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E 1.  Interiorizar cancións, poemas, para dar grazas a Deus.

2  .  Investigar  obxectos  da  natureza  nas  celebracións 

cristiás

3.  Realizar xestos  de  axuda  cara  aos  compañeiros 

seguindo modelos cristiás.

 

7. Principais festas cristiás. O canto como expresión relixiosa de alabanza, 

alegría e gratitude.

8. Os símbolos relixiosos. Observar o vocabulario, imaxes e edificios 

relixiosos próximos ao neno.

9. A manifestación do amor cristián en xestos de compartir e de amizade. A 

familia, lugar de descubrimento e experiencia relixiosa e cristiá. 
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3.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR:
Temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, procedementos e instrumentos de avaliación

LENDA

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS AVALIACIÓN

CCL         Competencia en comunicación lingüística. 

CMCT     Competencia matemática e competencias 
                  básicas en ciencia e tecnoloxía.

CAA         Aprender a aprender. 

CSC         Competencias sociais e cívicas

CSIEE      Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. 

CCEC      Conciencia e expresións culturais

OD            Observación directa

PO             Produción oral

PE              Produción escrita          
                                                               
EP/ ED      Expresión plástica/ dramática

EM            Expresión músical                     
                                            

 
TEMPORALIZACIÓN

TRIMESTRES
ESTÁNDARES

DE APRENDIZAXE AVALIABLES
INSTRUMENTOS
DE

GRAO MÍNIMO PARA SUPERAR
O ESTÁNDAR PROCEDEMENTOS
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C.CLAVE  AVALIACIÓN DE

AVALIACIÓN
1º 2º 3º

X X X CAA

CSIEE

CCEC

1.Sabe observar os referentes relixiosos do seu 
entorno.

OD
EO

1.Pon atención aos comentarios feitos sobre 
os referentes relixiosos do seu entorno.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Será o principal procedemento de 

avaliación desta materia. Anotaranse  

periódicamente en rexistros do 

alumnado os seus progresos  nos 

distintos aspectos da materia e 

diversas observacións relevantes.

 Listas e fichas de control: cadro de 

dobre entrada no que figura por un lado

a lista de alumnos e por outro as 

conductas que se desexan observar 

con ítems definidos. 

 Rexistro anecdótico: descripcións de 

comportamentos e actitudes que se 

consideran importantes por parte do 

alumnos. Anotaranse situacións que se 

estima 

deben estar presentes, incluindo 

algunhas manifestacións novedosas o 

X X X
CCL

CCEC

2. Sabe o significado das palabras con sentido 
relixioso mais empregadas no seu propio 
vocabulario.

EO
2. Pon interese nas palabras con sentido 
relixioso mais empregadas no seu propio 
vocabulario.

X X X
CSIEE

CAA

CCEC

3. Aprende a respectar os signos e símbolos
relixiosos do entorno.

OD

EP

3. Aprende a respectar os signos e símbolos
relixiosos do entorno.

X X X CAA
4. 4. Está coñecendo  o amor de Deus Pai 

5. que o quere e coas ensinanzas de seu Fillo 
Xesús.

EO

EM

6. 4. Está coñecendo  o amor de Deus Pai 

7.  e atende as ensinanzas de seu Fillo Xesús.

X
CSC

CCL 5. Alégrase de que Deus o creara. EM 5. Alégrase cos cánticos sobre Deus creador.

X X X
CCL

CIEE

6. Progresa na súa admiración polo amor que

Xesús nos ten.

EP

OD

6. Progresa na súa admiración polo amor 
que

Xesús nos ten.

X X X
CCEC

CCL

7. Sabe que os cristiáns confiamos en Xesús,

lle pedimos e dámoslle as grazas.

ED

EM

7. Participa nas expresións  de gratitude e 
cancións sobre Xesús .

X X CCL

CSIEE

8. Valora moito e gústanlle algúns pasaxes do
evanxeo: a ovella perdida, as vodas de 

Caná, Xesús e os nenos.

OD

EP

8. Presta atención a algúns pasaxes do
evanxeo: a ovella perdida, as vodas de

Caná, Xesús e os nenos.

X X
CCEC 9. Recoñece elementos básicos do culto eclesial:

a cruz, a luz do altar, a auga bendita…

EO

EP

 9.Recoñece algún elemento básico do culto 

eclesial: a cruz…
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creativas por parte dun alumno o un 

grupo de alumnos. Este tipo de 

evaluación realizase en calquera 

ocasión como por exemplo mentras se 

observa ao alumnado traballando, ou 

despois dunha actividade na que todos 

participaron. Tamén pode recoller 

incidentes que son significativos en 

relación a un alumno determinado.

X X
CCEC 10.Sabe e alegrase coa Virxe María, Nai de 

Deus e Nai nosa..

10.Participa nas expresións musicais e 

plásticas sobre a Virxe María, Nai de Deus e 

Nai nosa..

X X
CCEC 11.Sabe ónde está a Casa de Deus e a nosa

,a  Igrexa

EP

EO

11.Recoñece imaxes da Casa de Deus e a 

nosa ,a  Igrexa.

X X X
CSC 12.Gústalle ter amigos e compartir con eles

como irmáns pois Deus é pai de todos.

OD 12.Gústalle ter amigos e compartir con eles

coma irmáns.

X X X
CSC 13.Sabe que moitos nos atenden e queren, 

nos dan alimentos, vestido e limpeza. EP
13.Sabe que moitos nos atenden e queren, 

nos dan alimentos, vestido e limpeza.

X X X CSC

CSIEE

14. Asume algúns valores que Xesús ensina: 

compartir as cousas, perdoar e ser 

perdoados, e axudar aos compañeiros.

ED
OD

   14.Asume algúns valores que Xesús 

ensina: compartir as cousas, perdoar e ser 

perdoados, e axudar aos compañeiros.

PRODUCIÓN ORAL

Utilizaranse para avaliar os aspectos 

máis prácticos da materia como a 

interiorización de contidos e diálogo, 

explicación de actividades…

 Repetición dos conceptos ou resumo de 

contidos do currículo.

 Lectura dos relatos bíblicos

 Relacionar: signos e símbolos relixiosos 

co seu  significado.

 Resumo ou explicación dun relato bíblico

 Observación de imaxes e relación co 

acontecemento que expresan.

 Conversas -diálogos

X X X
CSC

CSIEE 15. Aprecia os valores cristiáns que facilitan a
convivencia. Respecta aos demais, os seus

libros e aos seus xogos.

OD   15.Aprecia os valores cristiáns que facilitan 
a

convivencia. Respecta aos demais, os 

seus 

X X X
CSIEE

CSC      16.Progresa nas actitudes para amar e ser 

amado.

OD
  

16.Progresa nas actitudes para amar e ser 

amado.

X X X
CCL

CCEC

      17. Aprecia as oracións básicas:

…Nosopai …e algunhas expresións 

relixiosas da tradición cristiá.

EO
OD

17. Aprecia as oracións básicas:

…Nosopai …e algunhas expresións 

relixiosas da tradición cristiá.

4.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS ASPECTOS XERAIS: AGRUPAMENTOS, ACTIVIDADES,

SECUENCIACIÓN E DESCRICIÓN DAS 
ACTIVIDADES DENTRO DA UNIDADE 
DIDÁCTICA

• Detección de capacidades e coñecementos previos.  

Utilizadas nas primeiras sesións das unidades didácticas, principalmente orais a través dun intercambio 
de ideas, preguntas directas, xogos… 

• De motivación  

Destacando a importancia dos contidos para a vida cotidiá e para os intereses dos alumnos. Ás veces 
cunha canción, unha breve lectura, algunha imaxe, adiviña…

 
• De desenrolo dos contidos  

Serán as máis utilizadas durante a parte principal da sesión e as que traballarán os contidos 
importantes da unidade didáctica. 

Xeralmente a exposición maxistral, da escoita dalguha pasaxe da Biblia,  pero moitas outras a través de 
cancións, sinxelas lecturas dramatizadas segundo a permita a unidade didáctica ou confección dalgún 
mural resumo da unidade didáctica…

 Teatro non pensado para "representar" unha obra  senon para utilizar as posibilidades que esté medio de
expresión facilita no desenrolo persoal para:

• Estimular a creatividade.
• Enriquecer o vocabulario persoal.
• Conseguir unha maior fluidez oral e escrita.
• Sensibilización ante problemas diversos.
• Favorecer a expresión e formulación de ideas.
• Fomentar la participación y el reparto responsable de funciones.
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CRITERIOS SOBRE 
O AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS

CRITERIOS SOBRE 
O AGRUPAMENTO DOS ALUMNOS

 Asemblea  

Utilizada para iniciar a clase ou rematala.  Sentados no chan explícanse as fichas de traballo, fanse 
xogos, contamos historias da biblia, algunha festa…

 Pequenos grupos .  

A disposición das mesas do alumnado é normalmente en grupos de catro e con distancia de 
seguridade por nor do Covid.

 Eles mesmos escollen aos  seus compañeiros  do grupo pero non poden  compartir pinturas e 
demáis materias.
 O traballo en gran grupo fomenta o intercambio de ideas e a interacción.

O traballo por pequenos grupos ten maior motivación para os alumnos e favorece o desenrolo de 
habilidades e capacidades con axuda mutua entre iguais.  

AS TÉCNICAS     ELIXIDAS DE   
ENSINANZA/APRENDIZAXE

      
          

 Creatividade.   A transformación dos coñecementos adquiridos polo alumnado e combinación deles, a

creación imaxinativa, a produción de mensaxes…

 A aprendizaxe significativa  : pretendemos que o alumno sexa o protagonista, que sexa activo e 

axente da súa aprendizaxe.

 A afectividade  : proporcionándolle ao neno un ambiente de seguridade para que consiga a formación

dunha autoimaxe positiva.

 O desenvolvemento do alumno é global  , por iso partimos da globalización para abarcar todos os 

aspectos de ensinanza - aprendizaxe.

 Exposición: A realización de murais, resumos orais, escenificacións, cancións…
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SECUENCIACIÓN  DE TRABALLO 
NA AULA

SECUENCIACIÓN  DE TRABALLO 
NA AULA

• A rutina de recollida e entrega de alumnos.  

 A mestra recollerá persoalmente ós alumnos na  aula. Non levarán material didáctico porque o gardan na 
aula de Relixión Católica. 

Ao  finalizar a sesión o docente acompañaraos de novo á súa aula.

 A parte principal da sesión  

Terá una duración de 20 minutos.

Conversas diarias  para identificar os  coñecementos previos sobre os contidos que se van a traballar, a 
progresión, e a motivación:  cancións, xogos…

A mestra propondrá as tarefas directamente relacionadas cos contidos e obxectivos da sesión. 
Realizaranse actividades de aprendizaxe que sempre estarán preparadas de antemán. As actividades 
serán motivadoras e flexibles, así como o tempo adicado a cada tarefa en función das necesidades dos 
alumnos: 
Lecturas bíblicas por parte do profesor relacionados cos contidos   para traballar posteriormente con 
eles, a través de debuxos e dramatizacións, … 

Nos grupos de 5º e 6º de infantil rematará a clase con algunha producción en grupo ou actividade 
individual xa sexan, mural ou fichas…

.
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5.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

TIPOS DE MATERIAIS MATERIAIS  E RECURSOS DIDÁCTICOS

MATERIAL VISUAL

 Láminas temáticas dalgunha UD.

 Non contamos con ordenador na aula de relixión nin  pizarra dixital.

 Libros da biblioteca de aula de : Biblias ilustradas infantís… 

 Fichas elaboradas polo/a mestre/a.

 Fichas sacadas de libros de texto ou doutros libros.

 Fichas sacadas de diversos materiais didácticos.

 Fichas de reforzo e de ampliación de cada unidade.

MATERIAL  AUDITIVO

• Discurso maxistal

• Non contamos con ordenador na aula de relixión.

MATERIAIS MANIPULABLES

 Na elaboración de murais utilizaranse todos os materiais de costume, os materiais convencionais dende: 

papeis e lápices de cores, barras de pegamento ata  recortes de revistas…

 Plastilina.

 Bloques de construcción.
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6.- CRITERIOS SOBRE A  AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

CUALIFICACIÓN PROMOCIÓN DO ALUMNADO CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Dado que en Infantil non se 

realizan probas escritas ao 

alumnado, para a calificación do 

alumnado tomaremos como 

referencia as conversas con eles, 

os traballos de clase, o interese e a

motivación. Non se empregarán 

porcentaxes para a cualificación 

global senón que se terá en conta o

nivel de progreso en destrezas e 

contidos de xeito xeral.

Refletirase  no boletín informativo 

cos términos:

 Sen Dificultade

 En Proceso

 Con Dificultade

A avaliación nesta etapa, concibida 

como un instrumento regulador, 

orientador e autocorrector do proceso 

educativo, realizarase de forma 

continua e considerarase un elemento 

máis da actividade educativa coa 

finalidade de obter información sobre o

desenvolvemento das nenas e dos 

nenos, mellorar e reaxustar a 

intervención das persoas 

responsables deste proceso e tomar 

decisións tanto individuais coma 

colectivas.

A avaliación terá como fin a identificación das aprendizaxes consolidadas polo alumnado, 

así como a valoración do desenvolvemento alcanzado. Ten, polo tanto, un carácter 

netamente formativo. Nesta formulación, os criterios de avaliación concíbense como unha 

referencia para orientar a acción educativa:

1. Mostrar interese pola Biblia como medio polo que Deus se comunica. Participar na 

escoita activa dos textos bíblicos.

2. Identificar personaxes significativos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e 

utilizar os valores cristiáns como modelo de conducta. 

3. Recoñecer elementos básicos do culto eclesial. Valorar a Igrexa como a familia de Deus.

4. Discriminar situacións  que son expresións do amor fraterno.

5. Diferenciar o creado por Deus do feito polo home a partir da identificación de elementos 

incluidos no relato bíblico da Creación.

6. Mostrar respecto cara o entorno natural, participar en actuacións relacionadas co seu 

coidado.
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7. Recoñecer características específicas do ser humano que lle diferencian doutros 

elementos da Creación e valorar a súa dignidade.

8. Coñecer accións e momentos da vida de Xesús e aplicalos a situacións da súa vida.

9. Comprender os criterios bíblicos en relación coa familia.

10. Recoñecer distintas formas de relación con Deus (oración, gratitude, loubanza.)

11. Identificar rasgos do propio desenrolo físico, mental, emocional y espiritual.

12. Mostrar rasgos do amor cristián  ao próximo en distintas situación.

RÚBRICAS

Non as considerarei como un instrumento en si mesmo senon como o medio a través do cal definir os niveis  do logro dos 

estándares en contextos de aplicación que para a área de Relixión Católica serán as producións antes citadas: producións orais, 

dramatizacións, actividades de creación individuais ou grupais :cancións, murais...e outras actividades propostas na clase.

De xeito que poidan servir para valorar o grao de aprendizaxe acadado polo alumnado.
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7.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Para a avaliación da nosa práctica docente, utilizaremos como instrumentos a autoavaliación e o contraste de experiencias con compañeiros.

7.1. INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO
Escala

1 2 3 4

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.

4. Mantívose un contacto periódico coas familias.

5. Adoptáronse as medidas curriculares e organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.

6. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.

7. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

8. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.

9. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.
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7.2. INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE
Escala

1 2 3 4

Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.

Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.

Elabóranse actividades atendendo á diversidade.

Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

Combínase o traballo individual e en equipo.

Poténcianse estratexias de animación á lectura. 

Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.

Dáselle ao alumnado a posibilidade de realizar unha coavaliación.
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8.- DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO
CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

Procurarase realizar as probas durante a primeira semana de actividades lectivas, agás no caso dos nenos de 4º de EI, para o que agardaremos á 

finalización do período de adaptación.

INSTRUMENTOS:

 Observación directa sobre aspectos relacionados co desenrolo da clase:  aceptación de rutinas, colaboración nas actividades, interese polo contido 

da UD…

 Conversas na aula para valorar a expresión oral así coma os coñecementos que recordan do curso pasado.

REXISTRO E CORRECIÓN

Segundo as conclusións obtidas dos puntos anteriores elaboración de programas de reforzo e/ou ampliación.
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RÚBRICA PARA A AVALIACIÓN DE DESTREZAS

CATEGORÍAS INDICADORES DE LOGRO Sempre/ 

Mucho 

 

As veces/ 

Algo 

 

Nunca / Nada

Expresa e identifica as súas

emocións e sentimentos e 

intenta controlalas.

1. Manifesta con xestos e/ou palabras os seus estados de alegría, enfado, ira, tristeza, medo... 

2. Sabe identificar os seus estados de ánimo e os motivos dos mesmos, aínda que sexa coa axuda 

do seu educador.

3. Sabe conter as manifestacións desproporcionadas de enfado, alegría, ira, medo... cando se lle 

pide e se lle apoia con xestos de comprensión.

Participa de forma activa na 

vida da aula. Acomoda a 

súa conducta aos principais 

valores cristiáns e normas 

da clase.

Pide axuda cando a necesita.
Axuda aos compañeiros cando llo solicitan.
Espera o seu turno.
Pide as cousas con respeto.
Sauda e se despide cando se lle sauda.
E agradecido.
Discúlpase cando molesta.
Colabora co grupo cando hai que ordenar os materiais.
Asume as pequenas responsabilidades asignadas.
Coñece as normas da clase.
Acepta la intervención do profesor na xestión de conflictos cos compañeiros.
Expresa as súas necesidades ou demandas autónomamente.
Relaciónase activamente cos seus compañeiros.
Distingue as rutinas da clase.
Comparte materiais cos compañeiros.

Identifica manifestacións da 

cultura relixiosa da súa pa-

rroquia.

Recoñece a diferencia entre días de escola e días festivos.
Recoñece as festas relixiosas da parroquia.
Participa nas festas relixiosas.
Identifica algunha característica das principais festas relixiosas.
Coñece obxectos e costumes relacionados coas festas relixiosas (Nadal, Semana Santa, etc.).
Valora positivamente as festas relixiosas da súa parroquia.
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9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

9.1. MEDIDAS ORDINARIAS

  Organización flexible de tempos, espacios e grupos.
 Traballo de dinámica grupal para facilitar a cooperación, o intercambio de aprendizaxes entre os alumnos da clase e potenciar a integración.
 Fomentar un clima de seguridade e autoestima baseado na cooperación, a autonomía e unha atmosfera escolar acolledora e de confianza.
 Sempre que sexa posible acompañar as explicacións con exemplos e imaxes.
  Fomentar a conversa no alumnado con dificultades comunicativas e expresivas.
 Adecuación dos obxectivos priorizando e seleccionando os contidos ás características do alumnado.
 Estratexias metodolóxicas que favorezan a participación de todo o alumnado: Aprendizaje cooperativo, titoría entre iguais…
 Reforzo positivo para aqueles nenos aos que lles coste a volta ás rutinas da escola e o cumprimento das normas
 Adecuación das actividades aos diferentes niveis de competencia curricular do alumnado, respecto ao mesmo contido.

 Selección de diferentes materiais e recursos para a realización das actividades procurando a motivación do alumnado.
 Realización de actividades previas e complementarias ás propostas.
 Incidencia nos contidos que poidan supoñer máis dificultade.

9.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

 Para atender aos alumnos con necesidades educativas especiais propiciarase a participación destes alumnos nas mesmas actividades da clase 
baixando o número de obxectivos  e reducindo os criterios de avaliación.

 Adaptacións curriculares significativas, ou  non  significativas, para o alumnado con necesidades educativas especiais que supoñen modificación o 
eliminación dalgún dos elementos prescriptivos do currículo: obxectivos, contidos e criterios de avaliación.

 Curriculares de acceso: modificacións ou provisión de recursos espaciais, materiais ou de comunicación que van a facilitar que o alumnado con 
necesidades educativas especiais poida desenvolver o currículo ordinario ou, de ser o  caso, o currículo adaptado.
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10.- APLICACIÓN DOS PLANS E PROXECTOS DE CENTRO

Proxecto lingüístico

- Asambleas diarias na que propociaremos que todo o alumnado participe contando experiencias propias e

aportando ideas.

- Lectura  de  textos  en  castelán  e  galego,  e  realización de traballos  sobre  eles  como dramatizacións e

representacións plásticas.

- Sempre que sexa posible motivaremos aos nenos de cara aos contidos das panxoliñas, cantigas.

Plan lector

- Narración das historias dos personaxes da Bíblia e realización de traballos sobre eles como dramatizacións

e representacións plásticas.

- Non contamos con biblioteca de aula  para esta etapa .

Plan TIC
- Na aula de Infantil non temos pantalla dixital nin ordenador.

Plan Proxecta - Participamos, a nivel de centro, no programa “Aliméntate ben” na súa modalidade de “Froita fresca”.

Plan de Convivencia
- O traballo na aula de valores  cristiáns coma : o perdón, agradecemento, arrepentemento e corrección de

conductas erradas...solidariedade...

- Fomentarase  o xogo cooperativo e outras actividades de grupo e demostración de afectividade.
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11.- MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS
RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA

Escala

1 2 3 4
Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do currículo.
O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.
Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
Adecuación da secuencia de traballo na aula.
Adecuación dos materiais didácticos utilizados.
Adecuación das actividades da avaliación inicial.
Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua.
Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE, propostas na programación
Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.
Adecuación dos mecanismos para informar ás familias.
Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.
Contribución desde o ciclo ao Proxecto lingüístico do centro.
Contribución desde o ciclo ao plan de lectura do centro.
Grao de integración das TIC.
Contribución desde o curso ao Plan Proxecta.
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 1.INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

CIP DO FEAL

ÁREA RELIXIÓN CATÓLICA

NIVEL 1º CURSO E.P.

PROFESORA MARÍA JOSÉ GRANDÍO DÍAZ

Introdución

O ensino da relixión católica preséntase como unha opción  que fai posible a formación plena do alumno.
A clase de relixión católica fai o desenvolvendo especialmente da capacidade trascendente do alumno, 
facilitándolle unha proposta de sentido último para a súa vida e iluminando o fundamento daqueles valores 
comúns que fan posible unha convivencia libre, pacífica e solidaria.

Non podería existir unha formación integral se non se desenvolvesen todas as capacidades inherentes ó ser 
humano, entre as cales atópase constitutivamente a capacidade transcendente.



CONTEXTUALIZACIÓN

PRIMEIRO CURSO:

 Os alumnos deste curso son castelánfalantes
 A lingua vehicular será o castelán aínda que nalgún momento da programación se visualicen producións en 

galego ou se cante en galego como apoio ao proxecto lingüístico.
 Os alumnos deste curso de primeiro non son novos no centro, coñecen as rutinas do colexio e da profesora.

A maioría das familias do alumnado son residentes nas zonas próximas ao centro e ao colexio.
 O nivel das familias actualmente é medio baixo. Hai alumnado de familias desestruturadas. 
 No colexio non hai unha aula específica para relixión. A clase de relixión dase na biblioteca.
 Contamos cunha radiocasete, biblioteca de aula e algúns xogos.
 Horario da materia é unha sesión semanal de 50 minutos.
 Tendo en conta as características persoais dos alumnos respecto da asignatura de Relixión, pois non todas 

as familias dos nenos que asisten á clase de Relixión son católicas; a saber, católicos praticantes, non 
praticantes, non crentes… cabe resaltar que a asistencia á clase de Relixión Católica non é maioritaria con 
respeto ao cómputo global.



2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS PRIMEIRO CURSO

 Identificar e valorar a creación como acto de amor de Deus ao home.

 Recoñecer a relación intrínseca que existe entre Deus e o home.

 Coñecer que a persoa é un ser capaz  de falar con Dios.

 Recoñecer e apreciar a relación paterno-filial entre Deus e o home.

 Relacionar lugares e acontecementos nos que Deus expresou o seu amor  polos homes na vida de Xesús.

 Coñecer e ordenar os principais momentos da paixón e  morte de Xesús.

 Recoñecer que os cristianos formamos unha familia.

 Distinguir os espacios e tempos sagrados doutros lugares e tempos.

 Subraiar os elementos distintivos do domingo como día especial.



3. CONTRIBUCIÓN DESDE A ÁREA DE RELIXIÓN CATÓLICA AO DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS CLAVE.

O ensino da Relixión Católica contribúe a adquisión das competencias básicas fixadas nos RR. Decretos de ensinanzas mínimas, 
pois constitúe en sí mesma unha cosmovisión do mundo, da vida e do ser que fan posible a formación integral.

2.1 COMPETENCIAS CLAVE

Algunhas das competencias clave teñen especial relación coa acción educativa da ensinanza relixiosa católica. Entre outras propoño as seguintes:
o Competencia en comunicación lingüística.

O diálogo da fe coa cultura contribúe na medida en que reclama a escoita da palabra de Deus, exposición dos seus contidos e 
aplicación á cultura e ás distintas formas de vida social. A linguaxe bíblica e a súa riqueza simbólica no pobo cristián, a linguaxe 
litúrxica e doutrinal son propias da ensinanza relixiosa e posibilitan o enriquecemento do vocabulario.

o Competencia social e cívica.

A ensinanza da relixión católica expón, fundamenta e jerarquiza os valores e virtudes que contribúen a educar a dimensión moral e 
social da personalidade do alumno, capaz de facelo competente na acción social.
O testimonio de persoas santas na historia constitúe un referente continuo para o alumno, xa que nesta etapa necesita 
motivaciones para amar, para ilusionarse en proxectos altruístas e construír unha personalidade máis humana.
No máis profundo do ser cristiano xurde o gran valor da fraternidade universal: o respeto, cooperación, solidariedade, xustiza, a 
misericordia, o perdón, a entrega total en favor dos pobres, todos eles valores integrados no currículo do ensino da relixión 
católica.



o Competencia da conciencia e expresións culturais  .

A Relixión  Católica presenta o acontecemento cristiano en diálogo coa propia cultura e a estima axeitada das outras tradicións 
culturais e religiosas.A cultura e a historia europea occidental, e a propia cultura española, non poden ser comprendidas si se 
prescinde do feito relixioso.
O alumno na clase de relixión poderá coñecer e valorar a expresión artística que impregna de cristianismo o seu entorno, os 
ritos, as festas e costumes cristiáns… que contribúe tamén e conservación do patrimonio cultural.

o Competencia de aprender a aprender.

A ensinanza relixiosa axuda aos alumnos a seren protagonistas da súa propia aprendizaxe como resposta á voluntade de Deus de 
que o ser humano colabore activa e libremente co plan por El establecido.

o Competencia del sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Nesta competencia a ensinanza relixiosa diríxese á persoa concreta nas súas raíces, nas súas posibilidades humáns de acción e de 
servicio e, a súa finalidade trascendente como ser humán.
A autonomía do individuo cristián ven favorecida pola visión totalizante do mundo frente a visións parciais que fai posible a 
formación da propia liberdade do alumno.
Na clase de Relixión Católica fomentarase que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito 
emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a 
confianza nun mesmo e a asertividade.
A asignatura da relixión católica desarrolla a iniciativa e moi especialmente á construcción dun xuicio moral baseado nos principios, 
valores e actitudes que presenta o propio evanxeo.



o Competencia da ciencia e tecnoloxía

O ensino da Relixión Católica ilumina as respostas e as solucións dos problemas que poidan xurdir na interación do individuo co 
medio físico e consigo mesmo. Tamén contribúe a valoración ética do uso da ciencia e da tecnología.
O cristián entende a naturaza como creación de Deus, polo que a valora, a cuida e da sentido ás destrezas relacionadas coa 
ecoloxía.

o Competencia no tratamento da información e competencia  dixital .

Esta competencia será facilitada polo impulso da búsqueda de información por parte do alumnado, en soporte impreso 
( enciclopedias, xornais, bibliografías) audiovisuais (multimedia, tv) e informático (Webs de internet) sobre coñecementos relixiosos 
e da actualidade en xeral en relación a eles.

A obtención de dita información tendente a resolver problemas cotidianos ou a facilita-la reflexión, será guiada dende a docencia.

Facilitarase a interpretación de imaxes relacionandoas con obxectivos de aprendizaxe (parábolas, cómics, ilustracións, fotografías, 
carteis, debuxos animados, cine, televisión...) mostrando siempre unha actitude crítica ante ditas mensaxes.

Usaremos para iso todos os recursos tecnolóxicos disponibles para o traballo do alumnado.



COMPETENCIAS CLAVE PERFIL COMPETENCIAL

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
(CCL)

 B.1.E.1.2 Expresa con palabras propias o asombro polo que Deus fai.
 B.1.E.3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento
 B.1.E.3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz de falar con Deus.
 B.3.E.1.1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes  da vida de Xesús.
 B.1.E.1.2 Expresa con palabras propias o asombro polo que Deus fai.
 B.2.E.1.1 Coñece e valora que Deus fala a Abraham e Moisés para ser o seu amigo.
 B.2.E.1.2 Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: coidado, protección, acompañamento,

colaboración
 B.3.E.2.1 Nomea e secuencia representacións gráficas dos momentos esenciais da paixón, morte e resurrección de 

Xesús.

COMPETENCIA MATEMÁTICA E
COMPETENCIAS BÁSICAS EN

CIENCIA E TECNOLOXÍA
(CMCCT)

 B.1.E.1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada.

COMPETENCIA DIXITAL (CD)  B.1.E.3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz de falar con Deus..

APRENDER A APRENDER (AA)

 B.1.E.3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento.
 B.1.E.1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada.
 B.1.E.2.1 Identifica e  enumera os coidados que recibe na súa vida como don de Dios.
 B.3.E.1.1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de Xesús.



COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC)

 B.1.E.3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz de falar con Deus.
 B.2.E.1.1 Coñece e valora que Deus fala a Abraham e Moisés para ser seu amigo.
 B.2.E.1.2 Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: coidado, protección, acompañamento,

colaboración, etc.
 B.2.E.1.2 Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: coidado, protección, acompañamento,

colaboración, etc.
 B.4.E.2.1 Expresa o respecto ao templo como lugar sagrado.
 B.4.E.1.1 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia..
 B.1.E.1.2 Expresa con palabras propias o asombro polo que Deus fai.

SENTIDO DA INICIATIVA E
ESPÍRITO  EMPRENDEDOR
(CSIEE)

 B.1.E.2.1 Identifica e  enumera os coidados que recibe na súa vida como don de Dios.

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 
CULTURAIS (CCEC)

 B.4.E.3.1 Coñece e expresa o sentido do domingo.
 B.1.E.3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento.
 B.3.E.2.1 Nomea e secuencia representacións gráficas dos momentos esenciais da paixón, morte e resurrección de 

Xesús.
 B.4.E.2.1 Expresa o respecto ao templo como lugar sagrado.
 B.4.E.1.1 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia.
 B.3.E.1.1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes  da vida de Xesús.



4. RELACIÓN ENTRE AS COMPETENCIAS, OS CONTIDOS E OS CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES 
AVALIABLES NA RELIXIÓN CATÓLICA.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES C. CLAVE

BLOQUE 1. O SENTIDO RELIXIOSO DO HOME

A creación como regalo de
Deus.

O home, obra 
maestra da 
creación.

A comunicación do 
hombre con Deus.

1.Identificar e valorar a creación
como acto de amor de Deus 
ao home.

2.Recoñecer a relación 
intrínseca que existe entre 
Deus e o home.

3.Coñecer que a persoa é un 
ser capaz de falar con Dios.

1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada.

1.1 Expresa con palabras propias o asombro polo que Deus fai.

2.1 Identifica e  enumera os coidados que recibe na súa vida como don 
de Dios.

3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é 
capaz de falar con Deus.
3.1 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e 
agradecemento.

CMCCT 
CAA
CCL 
CSC

CSIEE
CAA

CSC
CCL
CD

CAA
CCEC
CAA

BLOQUE 2. A REVELACIÓN: DEUS INTERVÉN NA HISTORIA

Deus acompaña 
ao home na 
historia.
Deus fala aos homes
como amigos.

1.Recoñecer e apreciar a 
relación paterno-filial entre 
Deus e o home.

1.1Coñece e valora que Deus fala a Abraham e Moisés para ser o seu 
amigo.

1.2Sinala e representa as características da amizade de Deus co 
home: coidado, protección, acompañamento, colaboración, etc.

CSC 
CCL

CSC 
CCL



BLOQUE 3. XESUCRISTO, CUMPRIMENTO DA HISTORIA DA SALVACIÓN

Xesús, O Fillo de Deus 
faise home, vive e 
crece nunha familia.

Acontecementos e lugares
xeográficos importantes na
vida de Xesús.

Xesús morreu para a nosa
salvación.

1.Relacionar lugares e 
acontecementos nos que Deus 
expresou o seu amor polos 
homes na vida de Xesús.

2. Coñecer e ordenar os principais 
momentos da paixón e  morte de 
Xesús.

1.1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de 
Xesús.

2.1 Nomea e secuencia representacións gráficas dos momentos 
esenciais da paixón,  morte e resurrección de Xesús.

CCEC 
CCL 
CAA

CCEC 
CCL

BLOQUE 4. PERMANENCIA DE XESUCRISTO NA HISTORIA: A IGREXA

A Igrexa, familia de Xesús. 

Espacio e tempo sagradona
Igrexa.

O domingo, día dedicado ao 
Señor.

1.Recoñecer que os cristianos 
formamos unha familia.

2. Distinguir os espacios e tempos 
sagrados doutros lugares e tempos. 

3.Subraiar os elementos distintivos do 
domingo como día especial.

 1.1 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia.

2.1 Expresa o respecto ao templo como lugar sagrado.

3.1 Coñece e expresa o sentido do domingo.

CSC
CCE
CSC 
CCE
CSC 
CCEC

Na redacción dos criterios de avaliación e estándares de avaliación de cada curso , aparece na última columna de cada táboa as 
competencias da área de Relixión Católica, coas que están especialmente relacionados.



Competencias Clave

1. Competencia matemática e competencias en ciencia e 

tecnoloxía. CMCCT

2. Competencia do sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
CSIEE

3. Competencia dixital. CD

4. Competencia social e cívica. CSC

5. Competencia da conciencia e expresións culturais. CCEC

6. Competencia para aprender a aprender. CAA

7. Competencia en comunicación lingüística. CCL



5. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

As unidades didácticas estarán repartidas ao longo do curso tendo en conta as festas locais e festas cristiás facéndoas coincidir co 
calendario litúrxico.
As seguintes táboas reflicten a organización e secuenciación dos estándares de aprendizaxe avaliables en relación coas distintas unidades 
de programación.

PRIMEIRO CURSO

BLOQUE 
TEMÁTICO

U. DIDÁCTICAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES SESIÓNS

PRIMEIRO

TRIMESTRE

B.I
O SENTIDO
RELIXIOSO
DO HOME

1. A CREACIÓN 1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada. 2

2. REGALO DE DEUS. 1.2 Expresa con palabras propias o asombro polo que Deus fai.

2.1 Identifica e  enumera os coidados que recibe na súa vida como don de Dios.

3

3. O CEU (Nosopai) 3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento. 3

4. NOÉ ERA BO. 3.1 Coñece e aprecia a través de
modelos bíblicos que o home é capaz de falar con Deus.

2

B.III
XESUCRISTO,

CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA
SALVACIÓN

5. O MESÍAS SALVADOR (Advento) 1.1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida de 
Xesús.

4



SEGUNDO

TRIMESTRE

B.IV
PERMANENCIA DE
XESUCRISTO NA

HISTORIA: A IGREXA

 6. SAGRADA FAMILIA. 1.1 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 1

7. O TEMPLO CASA DOS 
CRISTIÁNS

2.1 Expresa o respecto ao templo como lugar sagrado. 2

8. ZAQUEO PIDE PERDÓN (Coresma) 1.1  Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 2

B.II
A REVELACIÓN:
DEUS INTERVÉN

NA HISTORIA.

9.MOISÉS E O POBO DE ISRAEL 1.1 Coñece e valora que Deus fala a Abraham e Moisés para ser o seu amigo.

1.2 Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: 
coidado, protección, acompañamento, colaboración, etc.

3

B.III
XESUCRISTO,

CUMPLIMENTO DA
HISTORIA DA
SALVACIÓN.

10. SEMANA SANTA   2.1 Nomea e secuencia representacións gráficas dos momentos esenciais da 
paixón, morte e resurrección de Xesús.

3

TERCEIRO 

TRIMESTRE

11. PASCOA DE RESURRECCIÓN. 2

B.IV 12. O DOMINGO 3.1 Coñece e expresa o sentido do domingo 1

B.I
O SENTIDO RELIXIOSO

DO HOME

13. HUMILDE  MARÍA

3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz de falar 
conDeus.
Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e agradecemento.

2

B.II
A REVELACIÓN:
DEUS INTERVÉN

NA HISTORIA.

14. PATRIARCAS 2.2  Coñece e valora que Deus fala a Abraham e Moisés para ser o seu amigo. 3

15. REIS DE ISRAEL
 
 1.2 Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: coidado, 
protección, acompañamento, colaboración, etc.

3



6. RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES POR CADA UNIDADE.

LENDA

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS AVALIACIÓN ELEMENTOS TRANSVERSAIS

CCL Competencia en comunicación lingüística. 
CMCT Competencia matemática e competencias

básicas en ciencia e tecnoloxía.
CD Competencia dixital. 

CAA Aprender a aprender.
CSC Competencias sociais e cívicas

CSIEE Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. 
CCEC Conciencia e expresións culturais

OD Observación directa
PO Produción oral

PE Produción escrita
EP/ ED Expresión plástica/ dramática 

EM Expresión músical
C Cuestionario

TI /TG Traballo individual /  Traballo en grupo 
PT Produción tecnolóxica

CL Comprensión lectora 
EOE Expresión oral e escrita

CA Comunicación audiovisual
TIC Tecnoloxías da información e da comunicación 

EMP Emprendemento
ECC Educación cívica e constitucional 

PV Prevención da violencia
DS Desenvolvemento sostible 

EV Educación viaria



6.1 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES PRIMEIRO CURSO. PRIMEIRO TRIMESTRE.

UNIDADES
DIDÁCTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES PESO
CUALF

INSTRUMENTO
DE AVALIACIÓN

GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN

ELEM
TRANS

COMP.
CLAVE

1.A creación. B.1.E.1.1 Coñece, respecta e coida a obra creada. 100% TI 
EP

50%
50%

B.1.E.1.1 Coñece, respecta e coida a 
obra creada.

EOE 
CL
DS

CMCCT 
CAA

2.Regalo de Deus.

B.1.E.1.2 Expresa con palabras propias o asombro polo que Deus fai. 50% EM 
EP

50%
50

B.1.E.1.2 Expresa o asombro polo que
Deus fai.

EOE 
DS

CCL 
CSC

B.1.E.2.1 Identifica e enumera os coidados que recibe na súa vida como 
don de Dios.

50% PO 
TG

60%
40%

B.1.E.2.1 Aprecia e enumera os 
coidados que recibe na súa vida como
don de Dios.

ECC 
DS
TIC

CSIEE 
CAA

3.O ceu. 
(nosopai)

B.1.E.3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e 
agradecemento.

100% PO 
EP

50%
50%

B.1.E.3.2 Reproduce fórmulas 
sinxelas de petición e agradecemento.EOE 

EMP
CCL 
CAA

4.Noé era bo. B.1.E.3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz
de falar con Deus.

100% EP 
EM

B.1.E.3.1 Coñece e aprecia a través 
de modelos bíblicos que o home é 
capaz de falar con Deus.

PV  
EOE
TIC

CSC 
CCL

5.O Mesías 
Salvador
(advento)

B.3.E.1.1 Nomea e asocia, lugares e acontecementos importantes da vida 
de Xesús.

100% EP 
EM

60%
40%

B.3.E.1.1 Nomea lugares e 
acontecementos importantes da vida 
de Xesús.

TIC 
CL

CCEC 
CCL
CAA



6.2 RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES PRIMEIRO CURSO.  SEGUNDO TRIMESTRE.

UNIDADES
DIDÁCTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES PESO
CUALIF

INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN ELEM
TRANS

COMP
CLAVE

6.Sagrada 
familia

B.4.E.1.1 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 100% PO 
EM

60%
40%

B.4.E.1.1 Asocia as características da 
familia da Igrexa coas da súa familia.

ECC 
EOE

CSC 
CCEC

7.O templo casa 
dos cristiáns

B.4.E.2.1 Expresa o respecto ao templo como lugar sagrado. 100% PO 
TI

50%
50%

B.4.E.2.1 Expresa o respecto ao templo 
como lugar sagrado.

ECC 
PV

CSC 
CCEC

8.Zaqueo pide 
perdón 
(coresma)

B.4.E.1.1 Asocia as características da familia da Igrexa coas da súa familia. 100% EP 
ED

80%
20%

B.4.E.1.1 Asocia as características da 
familia da Igrexa coas da súa familia.

ECC 
PV CSC 

CCEC

9.Moisés e o 
pobo de Israel. 

B.2.E.1.1 Coñece e valora que Deus fala a Abraham e Moisés para ser o seu 
amigo.

50% EP 
PO

50%
50%

B.2.E.1.1 Coñece e valora que Deus 
fala a Abraham e Moisés para ser o seu
amigo.

CL 
EOE

CSC 
CCL

B.2.E.1.2 Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: 
coidado, protección, acompañamento, colaboración.

50% EP 
TI

50%
50%

B.2.E.1.2 Sinala as características da 
amizade de Deus co home: coidado, 
protección, acompañamento, 
colaboración.

PV 
ECC
CL

CSC 
CCL

10.Semana 
Santa.

B.3.E.2.1 Nomea e secuencia representacións gráficas dos momentos 
esenciais da paixón, morte e resurrección de Xesús.

100% EP 
PO

50%
50%

B.3.E.2.1 Nomea e secuencia 
representacións gráficas dos momentos
esenciais da paixón, morte e 
resurrección de Xesús.

PV 
ECC
CL
TIC

CCEC 
CCL



6.3  RELACIÓN ASPECTOS CURRICULARES PRIMEIRO CURSO.  TERCEIRO TRIMESTRE.

UNIDADES
DIDÁCTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES PESO
CUALIF

INSTRUMENTOS
DE AVALIACIÓN

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN ELEM
TRANS

COMP
CLAVE

11.Pascua de 
resurrección.

B.3.E.2.1 Nomea e secuencia representacións gráficas dos momentos 
esenciais da paixón, morte e resurrección de Xesús.

100% PO 
EP

50%
50%

B.3.E.2.1 Nomea e secuencia 
representacións gráficas dos 
momentos esenciais da paixón, morte 
e resurrección de Xesús.

EOE 
TIC
CL
PV

CCEC 
CCL

12.O domingo B.4.E.3.1 Coñece e expresa o sentido do domingo 100% PO 
PT

50%
50%

B.4.E.3.1 Coñece e o sentido do 
domingo

EOE 
EMP

CSC 
CCEC

13.Humilde 
María

B.1.E.3.1 Coñece e aprecia a través de modelos bíblicos que o home é capaz 
de falar con Deus.

60% EP 
ED

80%
20%

B.1.E.3.1 Coñece e aprecia a través de
un modelo bíblico que o home é capaz 
de falar con Deus.

EOE 
CL

CD 
CSC
CCL

B.1.E.3.2 Memoriza e reproduce fórmulas sinxelas de petición e 
agradecemento.

40% PO 
EP

70%
30%

B.1.E.3.2 Reproduce fórmulas sinxelas 
de petición e gradecemento.

ECC 
EOE

CAA 
CCEC

14.Patriarcas B.2.E.1.1 Coñece e valora que Deus fala a Abraham e Moisés para ser seu 
amigo.

100% PO 
EP

50%
50%

B.2.E.1.1 Coñece e valora que Deus 
fala a Abraham e Moisés para ser seu 
amigo.

PV 
EOE

CSC 
CCL

15.Reis de Israel
B.2.E.1.2 Sinala e representa as características da amizade de Deus co home: 
coidado, protección, acompañamento, colaboración, etc.

100% PO 
ED

60%
40%

B.2.E.1.2 Representa as características
da amizade de Deus co home: 
coidado, protección, acompañamento, 
colaboración, etc.

EOE 
EMP

CSC 
CCL



7.DIRECTRICES E INSTRUMENTOS PARA O DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL

O deseño da avaliación inicial que se vai a realizar ao alumnado, está fundamentada nos estándares imprescindibles de área do curso
anterior.
No caso de 1º de Primaria, a avaliación inicial estará fundamentada nos criterios de avaliación fixados para o curso de 6 anos da etapa 
de Educación Infantil. A proba inicial será oral. Unhas preguntas curtas que a modo de cuestionario irán respondendo por parellas a 
nivel gran grupo.
Dito  deseño non debería  estar  asociado a un único instrumento de avaliación.  Dependendo das características  dos estándares  de
aprendizaxe imprescindibles, o docente deberá plantexar un tipo de instrumento de evaluación u outro para determinar o nivel inicial de
aprendizaxe do alumnado, por exemplo:  Observación continua do alumnado nas actividades de repaso que realizamos na primeira
quincena de setembro; co posterior rexistro

RELIXIÓN CATÓLÍCA

ACTA DE AVALIACIÓN INICIAL

RELIXIÓN CATÓLICA ……………….1º CURSO

Estándares imprescindibles deficitarios a nivel grupal:

Relación de alumnos con estándares imprescindibles deficitarios:

PROPOSTA DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Medidas xerais, específicas ou extraordinarias:

Outras consideracións a ter en conta na Programación Didáctica:



8.AVALIACIÓN CONTINUA
Soamente cando adquirise a totalidade dos estándares imprescindibles, nun nivel de logro suficiente, poderase  determinar  que  o
alumnado alcanzou a calificación de suficiente (5).

Parece interesante recordar que os estándares imprescindibles hanse de acadar ao finalizar o curso.
Ao longo das diferentes unidades de programación do curso, o docente irá propoñendo situacións de aprendizaxe-avaliación 
diversas que evidencien a adquisición progresiva de ditos estándares imprescindibles.

 8.1 RÚBRICAS PARA A AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE

DESCRITORES DE COMPETENCIAS Niveis de logro INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Excelente Bo Adecuado Regular Insuficiente Obser

vació
n 
clase

Producións Outros

Oral Escrita

ESCOITAR

Escoita e entende secuencias de instrucións ou direccións sinxelas, dadas polo profesorado ou un 
medio mecánico.

Capta o sentido global en textos orais variados emitidos en diferentes situacións de comunicación.

Identifica informacións específicas en textos orais variados emitidos en diferentes situacións de 
comunicación.

Comprende globalmente e extrae información específica de situacións curtas e sinxelas coa 
visualización repetida do documento audiovisual.

FALAR

Fai un uso adecuado do vocabulario reloxioso específico e apropiado

Interactúa  e participa de maneira comprensible en conversacións e representacións .

Pode organizar as súas exposicións, dicindo ou lendo en voz alta para toda a 
clase textos  de realización propia.

CONVERSAR

Participación a través de respostas a preguntas a partir dun relato dado.



É quen de formular pequeñas cuestións a outros alumnos.

Mantén conversacións cotiás e familiares sobre temas coñecidos en situacións de comunicación 
predicible.

LER

Capta o sentido global de textos sinxelos.

Localiza información explícita en textos diversos sobre temas de interese.

Realiza inferencias directas na comprensión de textos diversos sobre
temas de interese.

Le textos diversos sobre temas de interese.

ESCRIBIR

Copia a partir de modelos traballados previamente.

Elabora textos escritos atendendo ao destinatario e á finalidade do 
texto.

Presenta os escritos con orde e limpeza .

Escribe os traballos propostos  con caligrafía clara.

COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENTÍTIFICA E TECNOLÓXICA

Ordena os datos rexistrados atendendo a un criterio de clasificación.

Amosa  respecto e coidado pola Natureza.

Aprende e ordea cronolóxicamente os principais feitos da historia.

Relaciona determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo.

Identifica  e clasifica en grupos diferentes especies de seres vivos .

Recoñece o valor da ciencia das natureza..

COMPETENCIA DIXITAL

Busca, recompila e organiza información en soporte dixital.

Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación para contrastar e comprobar 
información.

Utiliza o soporte dixital para a aprendizaxe da Relixión .

APRENDER A APRENDER

Utiliza estratexias e recursos de pensamento para mellorar a comprensión e a expresión 
lingua estranxeira; deducir, formular hipóteses, observar, comparar, asociar, transferir 
información, etc.

Usa algunhas estratexias de tipo receptivo ou interactivo para liquidar problemas de 
comunicación.



comunicación.

Aprende a organizar, memorizar e recuperar información.

Faise consciente do que sabe e o que necesita aprender,
asumindo a responsabilidade do seu propio proceso de aprendizaxe.

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS

Participa en interaccións orais dirixidas sobre temas coñecidos en 
situacións de comunicación predicibles.

Respecta as normas básicas de intercambio escoitando e mirando a 
quen fala, e respectando a quenda de palabra.

Recoñece o valor da familia, os amigos e o ambiente cultural que o rodea.

Considera e pon en práctica aqueles xestos e actitudes que potencian a Paz.

Valora e adoita actitudes de perdón e empatía.

Reflexiona sobre a vida de personaxes caritativos e influintes na historia polo seu papel 
conciliador e carismático

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR

Busca, recompila e organiza información en diferentes soportes.

Goza de forma autónoma da lectura de textos adecuados á súa idade manifestando unha 
actitude positiva cara á lectura.

Utiliza estratexias sinxelas de planificación e comprobación do 
traballo realizado.

Utiliza criterio e reflexión persoal para levar a cabo certas actividades.

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS

Mostra curiosidade e interese por coñecer información sobre
as persoas e a cultura do lugares onde se orixinou o cristianismo.

Identifica algunhas tradicións cristiás.

Exprésase creativamente e utiliza técnicas artísticas para a presentación de proxectos ou 
documentos escritos.

Participa na elaboración de composicións grupais utilizando diferentes recursos expresivos 
musicais e/ou escénicos.

Identifica aspectos culturais, xeográficos e sociais doutros países do mundo e 
principalmente da súa comunidade.

Identifica e aprecia diferentes manifestacións artísticas.



 8.2 RÚBRICAS PARA A AVALIACIÓN DE DESTREZAS POR TAREFAS

INDICADORES DE LOGRO E A SÚA GRADACIÓN

CATEGORÍA INSUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

Esforzo persoal polo remate das
actividades no caderno

Non remata as actividades do caderno.
Caligrafía ilexible.

Non se preocupa do orden, limpeza do
traballo presentado.

A elaboración das actividades é con apoio.
Mostra interese por rematar as actividades

do caderno.
Lévalle máis tempo rematar as actividades.

A elaboración das actividades é autónoma
pero mecánica.

Mostra in
Mostra interese pola orden, limpeza pero a

estructura do traballo presentado ten
alguha deficiencia. Termina a tempo as

actividades.

A elaboración das actividades é autónoma.
Mostra interese pola orden, limpeza e

estructura do traballo presentado.
Caligrafía lexible.
Termina a tempo.

Participación oral e cooperativa nas
actividades diarias

Participa ocasionalmente con intervencións
orais. Coa axuda do docente, repite frases

sinxelas de uso común na aula.

Coa axuda do docente participa a miúdo
oralmente. Utiliza frases sinxelas de uso

común na aula relacionadas coa
situación plantexada.

De manera autónoma, participa a miúdo
oralmente. Contando con algunha axuda

do docente
intervén ante preguntas plantexadas polo

docente e/ ou ás doutros alumnos.

Participa sempre con intervencións orais de
xeito autónomo.

A participación dase ante as preguntas do
docente e/ou cara ás interaccións doutros

alumnos.
É quen de formular pequenas cuestións a

outros alumnos. Respecta o turno de
palabra.

Consecución dos estándares
memorísticos

Explica oralmente ou por escrito os
contidos de forma moi xeral e necesita do

apoio do texto.

Expón as súas aprendizaxes de memoria
empregando unha linguaxe adecuada.

Desenvolve as ideas con orde.

Planifica o tema que vai expoñer. Presta
atención a orde e á expresión.

Desenvólvese con facilidade se se cambia
a orde dos contidos.

Planifica e relaciona as ideas estudiadas
entre sí. Coida a expresión e o vocabulario
con seguridade. Argumenta con exemplos

do seu arredor.

Actitude e interés fronte a materia de
Relixión.

Necesita a motivación do profesor ou
compañeiros para mostrar por sí mesmo

interese por aprender os contidos.
Non mostra interés pola presentación dos

seus traballos e o desenrolo da clase
Non se preocupa do material.

Mostra interese por realizar as actividades
de forma autónoma . Pide axuda para

corrixir os seus erros e mellorar.
Participa nas actividades de grupo. Presta

axuda e pon en práctica os valores
aprendidos.

Realiza as actividades de forma autónoma.
Toma decisións para mellorar.

Recoñece e aprende das críticas.

Planifica as tarefas de forma autónoma.
Aplica o aprendido xeneralizando a outras

situación. Remata sempre os seus
traballos. Participa sempre nas actividades

de grupo respetando as normas e
axudando aos seus compañeiros.



9.PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Para achegar esta realidade relixiosa aos alumnos de 1º curso o desenrolo diario das clases de Relixión Católica vai marcado polo 
carácter didáctico e activo que lle aportan os procedementos utilizados.
A seguinte listaxe pretende ser un resumo das actividades xerais que serán empregadas como vehículo para 

alcanzar os obxectivos: O diálogo posterior coas/cos alumnas/os deberá asegurar a súa comprensión.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PROCEDEMENTOS CRITERIOS DE CORRECIÓN

OBSERVACIÓN DIRECTA (OD) DO 
TRABALLO INDIVIDUAL (TI) OU 
GRUPAL (TG)

Será  o  principal  procedemento  de  avaliación  desta  materia
anotaranse  periódicamente  en  rexistros  do  alumnado  os  seus
progresos nos distintos aspectos da materia e diversas observacións
relevantes.

 Listas e fichas de control: cadro de dobre entrada no que

figura  por  un  lado  a  lista  de  alumnos  e  por  outro  as
conductas que se desexan observar con ítems definidos.

 Rexistro  anecdótico:  descripcións  de  comportamentos  e

actitudes  que  se  consideran  importantes  por  parte  do
alumnos. Anotaranse situacións que se estima deben estar
presentes, incluindo algunhas manifestacións novedosas o
creativas  por  parte  dun  alumno o  un grupo  de  alumnos.
Este tipo de evaluación realizase en calquera ocasión como
por exemplo mentras se observa ao alumnado traballando,
ou despois  dunha  actividade  na  que  todos   participaron.
Tamén pode  recoller  incidentes  que  son  significativos  en
relación a un alumno determinado.

 Caderno  de  seguimento:  rexistro  dos  resultados  das

actividades realizadas na aula, individualmente e en grupo
no caderno de seguimiento.

 Participación activa  e espontánea na clase

 Aceptación das normas da clase establecidas para as distintas 

actividades: lecturas, escenificacións, escoita, danzas…
 Interese e disfrute das actividades individuais e colectivas

 Autonomía e iniciativa nas actividades de investigación e de busca 

de información.
 Motivación.

 Creatividade

 Iniciativa

 Esforzo e perseverancia

 Traballo individual

 Capacidade de traballo cooperativo

 Grao de comunicación cos compañeiros

 Grao de respecto polas producións e intervencións  dos  seus 

compañeiros
 Grao de adquisición de aprendizaxes básicos

 Orde e colaboración na preparación e recollida da clase.

 Responsabilidade no coidado dos materias de uso común da clase: 

material escolar,  materiais dixitais, biblioteca de aula…



PRODUCIÓN ORAL (PO)

Formaran  parte  das  actividades  do  día  a  día  dentro  do
desenvolvemento

Formarán  parte  das  actividades  do  día  a  día  dentro  do
desenvolvemento normal da clase.
Dado o carácter oral da materia e a pouca dispoñibilidade horaria  da
mesma serán unha importante ferramenta para avaliar as actividades
do  día  a  día  e  a  progresión  na  adquisición  dos  contidos  e
competencias  clave.  Consideraranse  probas  orais  todos  aqueles
exercicios  orais  que  se  realizan  normalmente  na  clase  para
comprobar  a  evolución  do  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe.
Utilizaranse para avaliar os aspectos máis prácticos da materia como
a interiorización de contidos e diálogo, explicación de actividades…

Debate – diálogo
Repetición dos conceptos ou resumo de contidos do 
currículo.
Lectura dos relatos bíblicos
Cuestionario directo
Relacionar: signos e símbolos relixiosos co seu significado.
Resumo ou explicación dun relato bíblico
Observación de imaxes e relación co acontecemento que 
expresan

 Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha)

 Grao de exactitude nas respostas ás preguntas realizadas

 Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade

 Coherencia e adecuación na exposición

 Grao de creatividade das actividades propostas

 Nivel e calidade das intervencións

 Pequenas exposicións orais

 Mensaxe estructurado

 Uso de vocabulario reloxioso específico e apropiado

 Participación a través de respostas a preguntas a partir dun relato 
dado.

 Razoamento de contidos e novos conceptos.

 É quen de formular pequeñas cuestións a outros alumnos.

PRODUCIÓN ESCRITA (PE)
Probas/exercicios escritos.

Formarán  parte  das  actividades  do  día  a  día  dentro  do
desenvolvemento  normal  da  clase.  Consideraranse  probas  escritas
todos  aqueles  exercicios  escritos  que  se  realizan  normalmente  na
clase  para  comprobar  a  evolución  do  proceso  de  ensinanza-
aprendizaxe. Utilizaranse para avaliar os aspectos máis teóricos como
resumo dalgún  texto  bíblico  ou contido,  anotación  relacionada  coa
cultura  relixiosa  …  A  maioría  faranse  no  caderno  de  clase  ou
excepcionalmente en murais.

 Cuestionarios

 Ditados

 Copias da Biblia ou pizarra…

 Ordenación cronolóxica dos feitos máis importantes que 

aparecen no relato.

 Realización sen axuda externa

 Estimación do tempo invertido para resolver unha actividade

 Orde e limpeza na presentación dos traballos propostos

 Caligrafía clara

 Grao de exactitude nas respostas ás preguntas realizadas

 Grao de creatividade nas actividades propostas

 Valoración do fichas e outros traballos de clase.



EXPRESIÓN DRAMÁTICA (ED) MUSICAL 
(EM)

Formarán parte das actividades do día a día dentro do 
desenvolvemento normal da clase.
Utilizaranse para avaliar os aspectos máis actitudinales da materia 
como a interiorización de contidos e a súa dimensión social e 
integradora.

• Reconstrución de pasaxes bíblicos mediante a expresión 

musical ou dramática.
• Dramatizacións breves e sinxelas sobre a unidade didáctica.

• Expresión musical en pequenos grupos acompañados de 

xestos e movemento.

 Participación sempre nas actividades de grupo

 Respeto as normas e axuda aos compañeiros.

 Interese por aprender e repetir as cancións como resumo da UD

 Grao de respecto polas producións e intervencións  dos  seus 

compañeiros

EXPRESIÓN PLÁSTICA (EP)

Formarán  parte  das  actividades  do  día  a  día  dentro  do
desenvolvemento normal da clase. Consideraranse probas plásticas
todos aqueles exercicios de debuxo,manualidade ou coloreado que se
realizan  normalmente  na  clase  para  comprobar  a  evolución  do
proceso  de  ensinanza-aprendizaxe.  Utilizaranse  para  avaliar  os
aspectos máis plásticos como:

 Estudo de láminas que reproducen obras da arte relixiosa 
universal.

• Representación de accións e trazos humanos e divinos de 
Xesús.

• Presentación mediante viñetas dun texto gravado ou relato 
evanxélico.

• Elaboración dun debuxo sobre o relato.

• Traballo con imaxes a través do recortado e pegado.

• Elaboración das figuriñas dun belén, dunha igrexa… con 
distintos materiais.

• Elaboración de muráis…

 Reflexión crítica e imparcial sobre as creacións elaboradas polos 

seus compañeiros.
 Grao de respecto polas producións  dos seus compañeiros.

 Traballo individual

 Capacidade de traballo cooperativo

 Realización sen axuda externa

 Estimación do tempo invertido para resolver unha actividade

 Orde e limpeza na presentación dos traballos propostos

PRODUCIÓN TECNOLÓXICA (PT)

Formarán parte do desenvolvemento normal da clase as 
actividades de iniciación, visualización de películas, curtos e 
presentacións dixitais relacionadas co tema relixioso, pero 
consideraranse probas de produción tecnolóxica todos aqueles 
exercicios realizados na pantalla dixital que se realizan 
normalmente na clase para comprobar a evolución do proceso de 
ensinanza-aprendizaxe. Este ano rotarase con dous grupos de 
alumnado: relixión e valores.

 Repaso con apoio informático a través da pizarra dixital

 Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha)

 Grao de exactitude nas respostas ás preguntas realizadas

 Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade

 Coherencia e adecuación na exposición

 Grao de creatividade das actividades propostas

 Nivel e calidade das intervencións



PRODUCIÓN TECNOLÓXICA (PT)

Aproveitamento do soporte informático utilizando 
exercicios, xogos,  encrucillados...
Establecemento de diálogos utilizando imaxes para
relacionar relixión e cultura.
Análise de noticias actuais onde intervén o factor relixioso
.
Exploración de datos sobre a Igrexa en Galicia e 
tradicións cristiáns locais a través do dialogo.
Visita dixitais de lugares sagrados co posterior 
intercambio de ideas.
.

 Uso de vocabulario reloxioso específico e apropiado
 Participación a través de respostas a preguntas a partir dun relato 

dado.
 Razoamento de contidos e novos conceptos.

RÚBRICAS (R) Non as considerarei como un instrumento en si mesmo senon como o medio a través do cal definir os niveis do logro dos estándares en contextos de
aplicación que para a área de Relixión Católlica serán as producións antes citadas: exposicións orais, presentacións dixitais, dramatizacións, actividades
de creación individuais ou grupais :cancións, outras actividades propostas na clase.
De xeito que poidan servir para valorar o grao de aprendizaxe acadado polo alumnado en conoñecementos e competencias, e tamén para poder xulgar
o proceso que supón toda aprendizaxe, o nivel de logro das mesmas e a calidade de traballo levado a cabo polo alumnado.

Rexistro do Traballo diario Probas obxectivas (orais e escritas)

60%

Esforzo persoal polo remate das actividades no 
caderno.20%
Participación oral e cooperativa nas 
actividades diarias.20%

Actitude e interese fronte a materia de Relixión 20%

40 %

Consecución dos estándares memorísticos



10. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Para suscitar as actitudes e coñecementos previos dos alumnos en canto á súa comprensión da asignatura de Relixión e á súa relación
con ela e guiar a labor docente, enuméranse  unha serie de materiais e recursos apropiados para a consecución dos obxectivos:

TIPOS DE MATERIAIS MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

MATERIAL VISUAL

o Láminas, revistas misioneiras, fotografías, cómics, postais, pegatinas, calendarios, debuxos…..

o Pantalla dixital: Videos, películas curtas.
o Material informático: exercicios, xogos, páxinas didácticas ilustrativas, presentacións fotográficas, vídeos, a páxina web do noso colexio…

o Libros de texto.

o Libros de lectura ilustrados: “La Biblia”. Ed. Susaeta.

o Mapas conceptuais, políticos…

o Signos e símbolos relixiosos.

o O encerado.

o A pizarra dixital.

o Libros da biblioteca de aula: libros de texto, Biblias ilustradas infantís, Biblias de bolsillo, libros de actividades, caderno do alumno…

o Fichas elaboradas polo/a mestre/a.

o Fichas sacadas de libros de texto ou doutros libros.

o Fichas sacadas de diversos materiais didácticos.

o Fichas de reforzo e de ampliación de cada unidade.

MATERIAL AUDITIVO

• Lecturas de textos bíblicos, poemas, oracións,composicións…

• Dramatizacións , cancións

• Discurso maxistral.

• CDs audio, CD-ROMs de recursos didácticos, DVDs, ordenador, Internet, 



MATERIAIS MANIPULABLES

 Na elaboración de murais utilizaranse todos os materiais de costume, os materiais convencionais dende: papeis e 

lápices de cores, barras de pegamento ata recortes de revistas…
 Materiais manipulables que temos na aula de Relixión Católica.

 Materiais de desfeito ou reciclable que poidan traer da casa  para facer muráis, Belén.



11. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

A metodoloxía debe estar orientada, igual cos demáis puntos do currículo, de xeito que facilite a consecución dos obxectivos e a 
potenciar o logro das competencias.

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS ASPECTOS XERAIS: AGRUPAMENTOS, ACTIVIDADES,

SECUENCIACIÓN  E  DESCRICIÓN     DAS  
ACTIVIDADES  DENTRO  DA  UNIDADE
DIDÁCTICA

• Detección de capacidades e coñecementos     previos.  

Utilizadas nas primeiras sesións das unidades didácticas, principalmente orais a través dun intercambio de ideas, chuvia de ideas, preguntas 
directas, xogos…

• De     motivación  

Destacando a importancia dos contidos para a vida cotidiá e para os intereses dos alumnos. Ás veces cunha canción, unha breve lectura 
dalgunha entrada do blog de Relixión Católica…

• De desenrolo dos     contidos  

Serán as máis utilizadas durante a parte principal da sesión e as que traballarán os contidos importantes da unidade didáctica. Xeralmente a 
exposición maxistral, da escoita dalguha pasaxe da Biblia, pero moitas outras a través de cancións, sinxelas lecturas dramatizadas segundo a 
permita a unidade didáctica…

• De     reforzo  

Estas actividades complementan ás anteriores e son as programadas para aqueles alumnos que non poidan seguir o ritmo de aprendizaxe do 
grupo-clase.

• De     ampliación  

Serán aquelas actividades programadas para os alumnos que levan un maior ritmo de aprendizaxe.
Serán actividades dun libro de texto, apoio a outros compañeiros cun ritmo máis lento ou confección dalgún mural resumo da unidade didáctica…

• De     avaliación  

Serán todas as utilizadas durante as sesións da unidade didáctica. As mencionadas no punto 8 desta programación sobre instrumentos de 
avaliación.



ALUMNOS

Este curso, debido á situación do COVID, os agrupamentos convencionais co alumnado non se 

poden realizar, polo que hai que organizar uns agrupamentos diferentes.

No novo agrupamento, as mesas de traballo están dispostas, coa distancia de seguridade de 1,5 

 mts de distancia de centro a centro de cada unha delas, en grupos de catro.

Hai 4 grupos de catro mesas, cada un deles disposto cunha color diferente no solo, e o alumnado  

ten que ubicarse sempre no mesmo asento o lugar.

AS TÉCNICAS ELIXIDAS DE 
ENSINANZA/ APRENDIZAXE

Por parte do alumnado:

 Memorización  : Este tipo de actividades teñen como finalidade afianzar o aprendido, como exemplo estarían a repetición en voz alta 
dalgúns dos contidos dados, información recollida da rede informática para completar os aprendizaxes, cuestionarios, 
escenificacións…

 Clarificación:   O diálogo como protagonista alumno/profesor, traballos en equipo… intercambio de ideas…

 Exposición  : A realización de murais, resumos orais, escenificacións, cancións…
 Investigación  : Búsqueda de información personal nos Biblia persoal do alumno.

 Creatividade.         A transformación dos coñecementos adquiridos polo alumnado e combinación deles, a creación imaxinativa, a produción de 
mensaxes…



Por parte do profesor :

 Exposición oral maxistral ou breve  , segundo corresponda na programación.
 Apoio nas exposicións:   utilización de láminas, música, vídeos, pizarra dixital…

 Apoio, guía  : de forma grupal ou a nivel individual.

SECUENCIACIÓN DE TRABALLO NA 
AULA

• A rutina de  subir á     clase  

               A mestra recollerá persoalmente ós alumnos na  aula. Teñen que ir en fila gardando a distancia de seguridade.Levarán o seu 
         estoxo.
        Ó finalizar a sesión o docente acompañaraos de novo á súa aula.

• Rutinas de inicio de     sesión  

              Antes de entrar na aula, o alumnado ten que hixenizar as mans co xel hidroalcohólico. Cada un deles ubicarase sempre no          
        mesmo sitio e,como dispoñen dunha cubeta persoal co seu materialexclusivo deberan coller o preciso para iniciar a sesión.

 A parte principal da sesión  

 Terá una duración de 35 minutos.

A mestra propondrá as tarefas directamente relacionadas cos contidos e obxectivos da sesión. Realizaranse actividades de
aprendizaxe así como de ampliación que sempre estarán preparadas de antemán. As actividades serán motivadoras e flexibles, así como o 
tempo adicado a cada tarefa en función das necesidades dos alumnos.

• Rutinas de final de     sesión  

       Os alumnos gardarán o material na súa cubeta persoal para a proxima sesión. No suposto de utilización de libros da biblioteca 
       de aula, se ubicarán nunha caixa específica de corentena.         
       Cando estean ben colocados na fila para voltar á súa aula, terán que hixenizar novamente as súas mans. 

.



12.AVALIACIÓN DA PROPIA PROGRAMACIÓN

Obxectivamente cabe resaltar que a programación ao longo do curso escolar vai variando en canto aos tempos de aplicación.

A temporalización prevista ao principio do curso moitas veces non se corresponde coa que semanalmente se leva a cabo, incluso 
dentro dunha sesión, según as vicisitudes da vida persoal de cada neno e as interrupcións
por múltiples motivos no desenrolo da unidade didáctica, fan que se faga imperativo a adecuación das actividades didácticas aos 
tempos reais da execución das unidades didácticas.

En ocasións os motivos veñen dados pola programación xeral do centro que interrompe a programación desta asignatura, a saber:

a. actividades complementarias e extraescolares

b. festivos

c. saídas culturais…etc

Noutros casos a retificación da propia programación ven dada por factores humanos ou técnicos ,cando a liña de conexión non vai, ou 
unha actividade convén modificala por adaptala mellor o grupo de alumnos ( non todas as actividades didácticas se axeitan do mesmo 
xeito a todos os nenos)…
Cabe subliñar que a reducion de horario lectivo para esta asignatura reduciu enormemente a calidade de ensinanza, pois o currículo é 
extenso.
Todos estos imprevistos fan variar a programación que se irá adaptando e mellorando para poder alcanzar un bo grado de 
eficiencia nos obxectivos e competencias. Esta avaliación realizarase por trimestre.



. Procedementos para valorar o axuste entre a Programación Didáctica e os resultados.

ASPECTOS A AVALIAR
VALORACIÓN DO

GRAO DE
AXEITAMENTO

A DESTACAR PROPOSTAS DE MELLORA

4 3 2 1

1.- Adecuación do deseño das unidades.

2.- Adecuación da temporalización das unidades.

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á 
secuenciación e á temporalización previstas.

4.- Adecuación da secuenciación dos contidos en cada 
unidade.

5.- Adecuación da secuenciación dos estándares para cada 
unidade.

6.- Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para 
cada estándar.

7.- Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación.

8.- Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos 
para a súa avaliación.

9.- Asociación de cada estándar cos elementos trasversais a 
desenvolver.

10.- Desempeño de competencias en cada unidade

11.- Adecuación da secuencia de traballo na aula

12.- Realización das tarefas previstas

13.- Estratexias metodolóxicas seleccionadas

14.- Adecuación dos materiais e recursos utilizados

15.- Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado



16.- Adecuación das medidas de atención á diversidade

17.- Adecuación do programa de actividades de recuperación 
e reforzo

18.- Concreción dos elementos transversais para cada 
unidade

19.- Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares



13. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO

Un dos aspectos máis importantes no proceso de avaliación é o seu carácter corrector das desviacións que se poden producir ao longo do proceso de 
ensino. Así pois, é necesario que un dos obxectos de avaliación sexa apropia actividade, asúa planificación, o seudesenvolvemento eos resultados 
obtidos.
O obxectivo final é que a avaliación sexa parte integrante daactividade cotidiana da aulacomomecanismo de reaxuste tanto 
doaprendizaxedo alumno/acomodopropio proceso de ensino e a práctica docente.

AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO INDICADORES DO 
LOGRO

VALORACIÓN DO
GRAO DE

AXEITAMENTO
A DESTACAR PROPOSTAS DE MELLORA

4 3 2 1

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 
alumnado.

2.- Conseguiuse crear situacións que favoreceran as 
aprendizaxe.

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade 
intelectual e física.

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo 
do alumnado.

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 
profesorado.

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al 
alumnado con NEAE.

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al 
alumnado con NEAE.



9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do 
alumnado.

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación.

11.- Valorouse adecuadamente o traballo na aula.

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do 
alumnado dentro do grupo.



14. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE

É un instrumento deseñado para valorar o axuste entre a práctica docente e os resultados obtidos. Valorarase sinalando cun X, de 1 a 4 
(onde 1 é a cualificación máis baixa e 4 a máis alta) os aspectos redactados na táboa; especificando o que resultou tal como estaba 
programado acompañado de propostas de mellora.
Esta avaliación realizarase por trimestre.

AVALIACIÓN DA PRACTICA DOCENTE 
INDICADORES DO LOGRO

VALORACIÓN DO
GRAO DE

AXEITAMENTO
A DESTACAR PROPOSTAS DE MELLORA

4 3 2 1

1.- As explicacións xerais para todo o alumnado foron 
axeitadas.

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións 
individualizadas que precisa.

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo 
á diversidade.

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade 
para os alumnos con NEAE.

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en 
función dos temas a tratar.

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo.

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de 
comprensión e expresión oral.

8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – 
aprendizaxe.



9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a 
cada estándar.

10.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das
intervencións na aula / probas /exames, etc.

11.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e 
comentar os seus fallos.

12.- Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS 
propostas e aprobadas.

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense 
vinculadas aos estándares.

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, 
recuperación, ampliación,..



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

RELIXIÓN CATÓLICA 

(E.I.e E.P.) 

 

2021/22 

 

C.P.I. O FEAL 

 
 

ASDO:Luisa de Marillac Sánchez López 

 

 

 

) 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCIÓN2 

2. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL3 

3. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA15 

4. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS36 

5. RECURSOS MATERIAIS37 

6. TEMPORALIZACIÓN38 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE38 

8. AVALIACIÓN38 

9. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA39 

 

 

 

 



2 
 

1. INTRODUCIÓN 

 

Esta programación didáctica desenvolverase no curso 2021-2022 cos alumnos de Educación Infantil e Educación Primaria do C.P.I. O Feal 

(Narón) na provincia da Coruña. 

Está confeccionada partindo da situación actual en canto o COVID e seguindo o protocolo de adaptación ao contexto da COVID-

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 (versión 6/7/21). 

No apartado de estratexias metodolóxicas abordase como se levara a cabo a actividade lectiva dependendo dos posibles 

escenarios: presencial, semipresencial ou non presencial. 

Igualmente para a elaboración desta programación tívose presente: 

- Currículo vixente de E.I e E.P de Relixión Católica. 

- As características das nenas e nenos do centro. 

- Os intereses da zona próxima de desenvolvemento do alumnado para buscar o potencial motivador axeitado aos seus intereses. 

- As necesidades de extrapolación dos contidos a realidade cotiá dos nenos e nenas. 

- Os recursos tanto materiais como espaciais, adaptándonos a nova situación xerada pola pandemia. 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_covid_curso21_22_2021_07_06.pdf
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2. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

A ensinanza relixiosa pretende contribuír á formación integral dos nenos. Procurase axudarlles a interiorizar o mundo que os rodea, as 

súas experiencias, integrándoos no proceso global do coñecemento da realidade. Este proceso ten lugar na súa experiencia diaria, que se produce 

tanto no ámbito escolar como familiar e social. 

Os obxectivos que se intentan conseguir, están elaborados tendo en conta os obxectivos establecidos para a ensinanza de relixión e moral 

católica nesta etapa. Están plantexados en relación cos indicados no conxunto da ensinanza de educación infantil, tendo en conta en todo 

momento as características psicolóxicas, persoais e familiares dos nenos. 

O finalizar a educación infantil pretendese que o alumnado desenvolva os seguintes obxectivos: 

- Descubrir o propio corpo, como agasallo de Deus, promovendo a confianza e o desenvolvemento das súas posibilidades persoais.  

- Recoñecer no entorno familiar e social manifestacións que expresan a vivencia da fe católica e identifican a comunidade relixiosa a que 

pertence.  

- Observar e describir elementos e relatos relixiosos cristián que permitan o neno desenvolver os valores e actitudes básicas de respecto, 

ledicia e admiración.  

- Expresar e celebrar as tradicións, festas e aniversarios máis importantes, exercitando as primeiras habilidades motrices, para relacionarse 

cos demais e para acceder a oración, os cantos de abalanza e o sentido das festas relixiosas.  

- Favorecer a realización de actividades que promovan a participación, a cooperación e a xenerosidade como medio de expresar o amor de 

Deus e a fraternidade.  

- Descubrir que os cristián chaman Pai a Deus Creador de todas as cousas, e saben que está con todos nos, quérenos e perdóanos sempre.  

- Coñecer que Xesús naceu en Belén e é amigo de todos e quérenos, morreu por nos e resucitou para estar con nos.  
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- Valorar que a Virxe María é a Nai de Xesús e tamén Nai de todos, que forman una gran familia.  

- Respectar as persoas e cousas do seu entorno, coidalas e preocuparse delas, como Xesús fixo e nos ensinou a facer. 

RELIXIÓN E.I. 3Anos 
1ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios deAvaliación 
 Facerlles ver aos nenos a importancia do 

colexio e o bo que é coñecer outrosnenos. 

 Dar a coñecer a Xesús como amigo de 

todas as persoas e en especial 

dosnenos. 

 Saber que Xesús quéreos e invítaos a 

ser amigosseus. 

 No colexio aprendemos cousas e facemosamigos. 

 Xesús quérenos. A alegría de que sermos amigos 

deXesús. 

 Crear un ambiente de amizade entre osnenos. 

 Actitudes de amizade cos demais. Os amigos xogan 

xuntos, axúdanse,comparten. 

 Xenerosidade cosamigos. 

 Alegría por ter novos amigos e por ser amigos de 

Xesús. 

 Mostrar alegría por ter novos amigos. 

 Saber que Xesús é amigo de todos os nenos. 

 

 Espertar a sensibilidade dos nenos para que 

aprecien e valoren  a  beleza danatureza. 

 Fomentar o respecto e o coidado da 

natureza, dos animais e  das persoas. 

 

 Experiencias e preguntas do neno na súa relación 

coanatureza. 

 Distinguir comportamentos concretos de respecto e 

coidado da natureza e daspersoas. 

 Expresar sentimentos de admiración ante as marabillas 

danatureza. 

 Discriminar accións positivas e negativas no coidado do 

medio. 
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 Axudar aos nenos a descubrir signos 

externos do Nadal. 

 Dar a coñecer a relación dos Reis Magos 

co nacemento de Xesús. 

 Iniciar   no   sentido   cristián   das festas 

de Nadal. 

 Suscitar actitudes de 

aproximación e cariño a Xesús. 

 

 No Nadal recordamos o nacemento de Xesús e 

celebrámolo con alegría. 

 Relato: A adoración dos Magos. 

 Xesús é o personaxe máis importante das festas de Nadal. 

 Belén, recórdanos o nacemento de Xesús. 

 Identificar costumes de Nadal. 

 Nomear os personaxes que coñezan do belén. 

 Expresar, mediante diversas linguaxes, a alegría propia do 

Nadal. 

 Participar e colaborar nas actividades que  se realizan na 

clase con ocasión do Nadal. 

 Saber que o máis importante do Nadal é celebrar o 

nacemento de Xesús. 

 Contar o esencial do  relato da visita dos Magos a Xesús. 

 Identificar personaxes do belén: Xesús, María, Xosé,  os 

Magos,… 

 Recoñecer algúns símbolos e tradicións típicas do Nadal. 

 Colaborar nas  actividades que se organizan na clase con 

ocasión do Nadal. 

2ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Acercarlle ao neno o concepto de familia 

como espazo de manifestación de cariño. 

 Fomentar  expresións  de cariño e 

amor   cara   ás    persoas   da   nosa 

familia. 

 Suscitar actitudes de colaboración na 

familia e de agradecemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Experiencias positivas do neno na súa vida familiar. 

 Escenas da vida de Xesús neno: relación cos seus 

pais, vida diaria, actividades,… 

 Valores fundamentais na vida familiar: o amor e a 

colaboración. 

 Vivir en familia é colaborar e compartir. 

 Comentar quen formaban a familia de Xesús 

 Expresar sentimentos de cariño e alegría pola súa familia. 

 Saber os nomes da familia de Xesús. 

 Identificar na propia familia xestos que expresan cariño, 

colaboración e o feito de compartir. 

 Adquirir compromisos concretos de axudar e colaborar na 

familia. 

 Recoñecer a importancia de ter 

amigos. 

 Presentar a Xesús como un  amigo 

que nos quere e está cerca  de nós. 

 Comprender algúns valores 

relacionados coa amizade 

 A importancia de ter amigos. 

 Xesús é un amigo que nos quere e nos axuda. 

 Signos de amizade con Xesús. 

 Valores relacionados coa amizade. 

 Crear ambiente de amizade no medio dos nenos. 

 Expresións de cariño cara aos amigos. 

 Identificar e describir actitudes e comportamentos propios 

dos amigos. 

 Mostrar que comprendeu en que consiste ser amigos e 

aplicalo á relación con Xesús e cos demais. 

 Expresar sentimentos de cariño cara a Xesús e cara aos 

demais. 
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 Axudarlles aos nenos a descubrir 

cousas que poden facer por si 

mesmos. 

 Mostrar accións de Xesús que poñen 

de manifesto que fixo o ben aos 

demais. 

 Facer conscientes aos nenos da súa 

capacidade para facer o ben  aos 

demais. 

 Accións dos nenos que manifestan a súa capacidade 

de facer cada vez máis cousas por si mesmos. 

 Facerlle o ben aos demais a exemplo de Xesús. 

 Describir cousas que os nenos poden facer por si 

solos. 

 Poñer exemplos de accións que poden realizar para 

facer o ben aos demais. 

 Dispoñibilidade para facer cousas polos demais 

 Recoñecer as súas capacidades e limitacións ao realizar 

cousas por si mesmos. 

 Mostrar satisfacción cando realizan algunha acción por si 

mesmos. 

 Poñen exemplos de como poden facer o ben aos demáis. 

3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Valorar a importancia da familia e 

recoñecerse membro dela. 

 Provocar actitudes de admiración e  

agradecemento  cara  ás  persoas da 

súa familia. 

 Valorar   a  igrexa  como   o  lugar onde 

van  os  cristiáns  rezar  e estar con 

Xesús. 

 

 A igrexa é a casa onde se reúnen os amigos de Xesús. 

 Recoñecer os membros da súa familia: pais, irmáns, 

avós, tíos, primos etcétera. 

 Actitudes de admiración e agradecemento cara ás 

persoas que forman a familia. 

 Ser conscientes da familia que teñen e sentirse satisfeitos 

dela. 

 Saber que o valor de compartir é un dos  trazos máis 

importantes dos amigos de Xesús. 

 Saber que a igrexa é coma unha casa onde se reúnen os 

amigos de Xesús. 

 

 Suscitar a experiencia do neno na 

relación coa súa nai. 

 Presentar a María como a nai que 

Deus elixiu para Xesús. 

 Recoñecer  a  María como nai  de 

Xesús e nai dos cristiáns. 

 

 

 

 

 A figura da nai: cariño e gratitude. 

 María, nai de Xesús, é tamén nai de todos os cristiáns. 

mes de maio: flores para María. 

 Identificar algunhas cousas que as nais fan polos seus 

fillos. 

 Enumerar cousas que a nai fai polos seus fillos. 

 Dicir diversas formas de expresar cariño e 

agradecemento ás nais. 

 Saber que María é a nai de Xesús     e     de     todos os 

cristiáns.  



7 
 

 Recoñecer as festas como  días de 

alegría, de descanso e de gozar coa 

familia e os amigos. 

 Recoñecer o domingo como festa 

familiar e relixiosa. 

 

 Domingo é día de descanso para gozar da familia e 

dos amigos. 

 Domingo é un día de festa para os cristiáns. 

 Identificar diferentes tipos de festas que celebran. 

 Apreciar o domingo como día de descanso e de 

convivencia familiar. 

 

 Explicar que festas celebran  e como o fan. 

 Dicir que diferenzas hai entre un domingo e un día de 

colexio. 

 Saber que os amigos de Xesús van á igrexa os domingos. 

 

 

RELIXIÓN E.I. 4Anos 
1ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios deAvaliación 
 Distinguir  diversos  elementos  da 

natureza e valorar a súa función  e 

beneficio. 

 Apreciar  a  beleza  da  natureza e 

recoñecer    que   foi   creada   por Deus. 

 Valorar a creación como un regalo de  

Deus  para  uso  e  deleite   de todos. 

 Fomentar pautas de comportamento 

respectuoso co medio ambiente. 

 Motivar os nenos para que colaboren no 

coidado da natureza 

 Experiencias do neno no seu contacto coa natureza. 

 Mensaxe bíblica sobre a orixe do mundo. 

 Todo o que fixo Deus é bo e bonito. 

 A creación é un regalo de Deus a todos os homes e 

mulleres do mundo. 

 Localizar e describir elementos da natureza. 

 Distinguir comportamentos concretos de respecto e 

coidado da natureza. 

 Admirar a beleza da natureza e interesarse por coñecela 

mellor. 

 Respectar e coidar a natureza. 

 

 Citar algunhas cousas que podemos facer co noso corpo. 

 Valorar as funcións que realizan algúns elementos da 

natureza. 

 Mostrar actitudes de respecto e coidado cara aos animais e o 

medio ambiente. 

 Discernir comportamentos positivos e negativos co medio 

ambiente. 
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 Recoñecer e valorar todas as cousas que 

podemos facer. 

 Coñecer a mensaxe bíblica sobre  a 

creación do home e da muller. 

 Ser conscientes de que a vida é  un 

regalo de Deus que habemos de 

agradecer e coidar. 

 Mostrar agradecemento e alegría polas 

cousas que podemos facer co corpo. 

 Animar aos nenos a valorarse a si 

mesmos e a aceptar e respectar aos 

demais. 

 Facemos moitas cousas co corpo. 

 Vivimos unidos e relacionámonos. 

 Mensaxe bíblica sobre a creación do home e da muller. 

 Os homes e as mulleres somos o máis importante  que 

Deus creou. 

 Enumerar varias das actividades que realizamos ao longo 

do día. 

 Admiración e alegría pola vida. 

 Actitudes de respecto e coidado, cara a nós mesmos e 

cara aos demais. 

 Valorar a nosa relación cos compañeiros e compañeiras 

da clase. 

 Citar algunhas cousas que podemos facer co noso corpo. 

 Contar o relato bíblico da creación do home e a muller. 

 Mostrar actitudes de coidado e agradecemento polo propio 

corpo. 

 Mostrar actitudes de respecto e coidado cara aos animais e o 

medio ambiente. 

 Manifestar actitudes de admiración e respecto ás persoas. 

 

 Situar os nenos ante as festas de Nadal e 

descubrir algúns dos seus símbolos. 

 Relacionar as festas de Nadal co 

nacemento de Xesús. 

 Coñecer o relato do nacemento de Xesús 

a partir da escena evanxélica do anuncio 

do anxo  aos pastores. 

 Destacar a festa familiar como expresión 

do sentido cristián do Nadal. 

 Costumes e tradicións típicas de Nadal. O belén. 

 Relato do anuncio do nacemento de Xesús aos pastores. 

 Celebración do nacemento de Xesús. 

 Nadal é unha festa cristiá; é alegría e compartir. 

 A festa familiar do Nadal. 

 Revivir recordos e costumes de Nadal. 

 Crear ambiente de Nadal no arredor do neno. 

 

 

 

 

 

 

 Discriminar símbolos e feitos de carácter relixioso propios 

do Nadal. 

 Contar con coherencia o relato del evanxeo. 

 Mostrar actitudes  favorables a compartir cos 

compañeiros, a familia,… 

 Formular que o máis importante do Nadal é o nacemento 

de Xesús. 
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2ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Destacar a familia como o marco máis 

importante onde vivimos a experiencia 

de compartir. 

 Integrar a experiencia de compartir na 

relación cos compañeiros da clase. 

 Reflexionar sobre o feito de que 

moitos nenos non teñen cubertas as 

súas necesidades básicas. 

 Suscitar actitudes de 

responsabilidade e solidariedade no 

ámbito familiar, cos amigos e 

compañeiros e coas persoas máis 

desfavorecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Xesús compartiu e ensinou a compartir. 

 Accións cotiás en que os nenos poden compartir. 

 Situacións dos alumnos en que axudan e comparten 

no ámbito familiar. 

 Moitos nenos no mundo non teñen cubertas as súas 

necesidades básicas. 

 Revivir situacións en que os alumnos comparten. 

 Aplicar a experiencia de compartir a situacións cotiás 

dos nenos. 

 Realizar algúns xestos simbólicos que predispoñan a 

compartir. 

 Valorar as accións e xestos de compartir propios e 

alleos. 

 Alegría provocada pola acción de compartir. 

 Saber que compartir é dar, prestar, axudar, regalar, 

repartir,… 

 Poñer exemplos de accións que poden realizar para 

compartir na casa e no colexio. 

 Valorar o feito de dispoñer de todo o necesario para vivir. 

 Saber que moitos nenos non teñen o necesario para vivir. 

 Propoñer accións representativas da acción de compartir. 

 Axudar os nenos a descubrir a imaxe 

de Deus como Pai e Nai á vez que nos 

quere, coida  e protexe. 

 Invitar os nenos a  confiar  en Xesús 

como un amigo que sempre está 

connosco. 

 Valorar as persoas que nos coidan 

como un regalo de Deus. 

 Facer que os nenos  caian  na conta 

de que eles tamén poden coidar a 

outros. 

 Suscitar sentimentos de 

agradecemento, confianza e alegría. 

 Necesitamos que nos coiden e protexan. 

 Parábola da ovella perdida. 

 Deus cóidanos igual que o pastor coida as súas 

ovellas. 

 Xesús é o noso amigo: tamén nos quere e nos coida. 

 Moitas persoas quérennos e cóidannos: Son  un 

regalo de Deus. Deus cóidanos por medio delas. 

 Tamén nós podemos coidar a outros. 

 Identificar situacións en que nos coidan e protexen. 

 Relacionar o coidado e protección das persoas do 

noso arredor co coidado de Deus. 

 Propoñer situacións en que podería axudar a outros 

nenos. 

 

 Parábola da ovella que se perdeu e o pastor que a 

atopou. 

 Asociar a Deus e a Xesús a imaxe do pastor exposta na 

parábola. 

 Manifestar agradecemento a Deus, a Xesús, á familia, 

aos profesores e, en suma, a todos aqueles que  nos 

coidan. 

 Entender que coidar outros nenos é  axudalos, 

consolalos, acompañalos,… 

 Identificar situacións en que poderían      axudar      

outros nenos e nenas. 
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 Iniciar os nenos no contexto da 

Semana Santa e inicialos no seu 

sentido cristián. 

 Presentar aos nenos a festa do 

Domingo de Ramos, inicio da Semana 

Santa. 

 Descubrir algúns símbolos 

relacionados coa Semana Santa e a 

Pascua. 

 

 Costumes e celebracións da Semana Santa. 

 Relatos bíblicos: Entrada de Xesús en Xerusalén e 

Xesús resucitou. 

 Revivir tradicións e costumes populares da Semana 

Santa. 

 Contar con coherencia os relatos da entrada de  

Xesús en Xerusalén e da aparición de Xesús a unhas 

mulleres. 

 Valor do sentido cristián das festas  de  Semana 

Santa. 

 

 Saber que a Semana Santa empeza o Domingo de 

Ramos. 

 Asociar a festa do Domingo de Ramos á entrada de 

Xesús en Xerusalén. 

 

3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Recoñecer a importancia da auga 

como elemento  imprescindible para a 

vida. 

 Facer conscientes os nenos da 

importancia da auga e do seu uso 

responsable. 

 Dar a coñecer o valor simbólico da 

auga no bautismo de Xesús e no 

bautismo cristián. 

 

 Situacións en que os nenos usan a auga. 

 A auga é necesaria para vivir. 

 A cerimonia do bautismo e signos presentes nel: a 

auga, a pía bautismal, o cirio,…bautismo fainos 

amigos de Xesús. 

 Distinguir os bos usos da auga. 

 Comentar a escena evanxélica do bautismo  de 

Xesús. 

 Actitudes de agradecemento pola auga. 

 Actitudes de responsabilidade fronte ao bo uso da 

auga. 

 

 Valorar a auga como elemento imprescindible na vida 

cotiá. 

 Ter claro en que consiste usar ben a auga. 

 Saber que a auga do bautismo nos fai amigos de Xesús. 

 Entender o bautismo como unha festa moi importante 

para os cristiáns. 

 Saber que a auga é o símbolo máis importante para os 

cristiáns. 

 Presentar o templo ou igrexa como 

lugar de encontro dos cristiáns con 

Xesús. 

 Promover no neno actitudes de 

respecto cando se está nunha igrexa. 

 Motivar os nenos para que colaboren 

no coidado da natureza. 

 Diferentes  edificios  próximos  ao  neno   entre  eles, 

edificios relixiosos: o templo ou igrexa. 

 A igrexa é un lugar de oración. 

 Recoñecer unha igrexa polos seus signos externos. 

 Explicar o significado da igrexa para os cristiáns. 

 Valor dos símbolos que hai nunha igrexa. 

 Actitude de respecto na igrexa. 

 

 Saber recoñecer unha igrexa. 

 Entender que a igrexa é un lugar de oración e explicar o 

que iso quere dicir. 

 Saber que rezar é falar con Xesús e contarlle as nosas 

cousas. 

 Recoñecer o valor dos símbolos que hai nunha igrexa: o 

altar, a cruz,… 
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 Experimentar a alegría que sentimos 

cando axudamos outras persoas. 

 Presentar a María como exemplo de 

axuda aos demais. 

 Recoñecer que María, a nai de Xesús, 

é tamén a nosa nai do ceo. 

 Facer conscientes os nenos  da súa 

capacidade para axudar os demais. 

 Situacións vividas polos nenos en que axudan a 

outros ou son axudados. 

 María é a nosa nai: quérenos, axúdanos, protéxenos. 

 Dispoñibilidade para axudar a outras persoas. 

 Recoñecemento e gratitude ás persoas que axudan. 

 Alegría por sentirnos queridos e protexidos por María. 

 

 Expresar con exemplos en que consiste axudar. 

 Saber que María é a nai de Xesús e, tamén, a nosa nai  do 

ceo. 

 Sentirse satisfeito de poder axudar a outros, tanto na casa 

como no colexio. 

 Saber agradecer os  xestos de axuda que recibe dos 

demais. 

 

 

RELIXIÓN E.I. 5Anos 
1ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios deAvaliación 
 Reforzar  a  imaxe  de  Deus, Creador e 

Pai 

 Recordar que Deus creou  a natureza, 

todos os homes e mulleres e quérenos 

e cóidanos a todos por igual.. 

 Relacionar  o coidado das persoas  e da 

natureza co amor a Deus. 

 Comprender  que  a natureza e as 

persoas sons bens que debemos coidar. 

 Moitas persoas quérennos, cóidannos e protéxennos. 

 Deus quérenos e cóidanos a todos por igual: somos fillos 

seus. 

 Facer as cousas ben e axudar aos demais é mellorar o 

mundo. 

 Identificar algunhas situacións nas que somos queridos e 

coidados. 

 Agradecemento cara a todas as persoas que nos queren e 

nos coidan. 

 Valorar o respecto e coidado da natureza e das persoas. 

 Disposición a gozar e coidar da natureza e das persoas. 

 Explicar por que podemos confiar en Deus, tal como ensina 

Xesús. 

 Manifestar sentimentos de agradecemento a Deus e de 

confianza nel. 

 Mostrar admiración  e respecto pola natureza e polas 

persoas. 

 Admirar a Biblia como  o  libro sagrado dos 

cristiáns. 

 Saber que os evanxeos son catro libros da 

Biblia que falan de  Xesús. 

 

 A Biblia é un libro relixioso: nel está escrito o que 

sabemos de Deus. 

 Os evanxeos son catro libros que están na Biblia e falan 

de Xesús. 

 Comentar para que utilizamos os libros e que achegan. 

 

 Saber que a Biblia é un libro sagrado porque nos fala de 

Deus. 

 Identificar os evanxeos como libros da Biblia que contan 

historias de Xesús. 
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 Lembrar algúns costumes e tradicións 

típicos do Nadal. 

 Axudar a comprender que o máis 

importante destas festas é o nacemento 

de Xesús, e que isto é o que celebramos. 

 Lembrar o relato evanxélico do nacemento 

de Xesús. 

 

 Costumes e tradicións populares típicas do Nadal. 

 Revivir recordos e costumes do Nadal. 

 Realizar xestos de paz e solidariedade. 

 Sentimentos de paz e alegría asociados ao Nadal. 

 Valor do sentido cristián da festa de Nadal. 

 Participar e colaborar nas actividades que se realizan na 

clase con ocasión do Nadal. 

 Enumerar costumes e tradicións típicas de Nadal. 

 Identificar os  personaxes máis importantes que se 

representan no belén. 

 Saber explicar que é o máis importante das festas de 

Nadal. 

 Relacionar o nacemento de Xesús con actitudes de 

paz, amor e solidariedade. 

2ºAvaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Recoñecer a importancia de ter 

amigos. 

 Coñecer quen foron os amigos de 

Xesús e como foi a súa relación con 

eles. 

 Presentar a Xesús como un amigo 

que nos quere e está cerca de  nós. 

  Comprender algúns valores 

relacionados coa amizade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os amigos: que os define, como son, que fan. 

 Amigos de Xesús: os nenos, os apóstolos os pobres, 

os enfermos. 

 Valores relacionados coa amizade. 

 Describir e localizar situacións que manifestan 

amizade. 

 Valor da amizade de Xesús e da relación cos demais. 

 Actitudes de amizade e solidariedade cos demais. 

 Valor da amizade, signo da amizade con Xesús. 

 Xenerosidade cos amigos. 

 Expresións de cariño cara aos amigos. 

 Identificar e  describir actitudes e comportamentos 

propios de amigos. 

 Saber quen foron e son amigos de Xesús. 

 Mostrar que comprendeu en que consiste ser amigos e 

aplicalo á relación con Xesús e cos demais. 

 Expresar sentimentos de cariño cara a Xesús e cara aos 

demais. 
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 Analizar situacións de perdón para 

comprender que este nos devolve a 

paz, a alegría e a amizade. 

 Entender que perdoar é moi 

importante para convivir en paz. 

 Coñecer a  mensaxe  de  Xesús sobre 

o perdón aos demais. 

 Fortalecer  o  compromiso  dos nenos 

de facer as paces. 

 Experiencias dos nenos nas que perdoan, piden 

perdón e son perdoados. 

 Perdoar é propio dos amigos de Xesús. 

 Perdoar é facer as paces e volver ser amigos. 

 Analizar situacións de perdón e valoralas. 

 Poñer exemplos no que pedise perdón ou perdoase. 

 Alegría por saber que Deus nos perdoa sempre e a 

todos. 

 Valor do perdón como expresión de amor e camiño 

para lograr a paz e a convivencia. 

 

 Aplicar a mensaxe cristiá do perdón a  situacións 

concretas. 

 Ter claro que Xesús nos ensina a perdoar sempre. 

 Asociar a acción de perdoar  á de saber ceder e facer as 

paces. 

 Recoñecer xestos e símbolos relacionados coa paz e co 

feito de facer as paces. 

 Contar situacións en que pedisen perdón e fosen 

perdoados. 

 Axudar aos nenos a recoñecer a 

necesidade de amar e ser  amados. 

  Descubrir o amor  como  distintivo 

dos cristiáns ou amigos de Xesús. 

 Suscitar sentimentos de alegría e 

agradecemento por amar e sentirnos 

amados. 

 Motivar os  nenos para que poñan  

en práctica as actitudes cristiás  que 

aprenderon: amor, axuda, 

xenerosidade, perdón etcétera. 

 Manifestacións de amor que os nenos reciben e dan. 

 Xesús ensina a amar a todos sen distinción. Relato 

bíblico: Parábola do bo samaritano. 

 Situacións dos nenos en que é aplicable a mensaxe 

da parábola. 

 Amar a Deus e os demais é o máis importante para 

os amigos de Xesús. 

 Actitude de solidariedade cara aos demais e 

sentimentos de alegría na axuda aos demais. 

 

 

 Lembrar e verbalizar a parábola do bo samaritano. 

 Dicir casos en que os propios nenos poidan actuar como 

o bo samaritano. 

 Recoñecer que Xesús nos ama e nos ensina a amar a 

Deus e aos demais. 

 Saber que o máis importante para os amigos de Xesús é 

amar a Deus e aos demais. 

 Constatar  o contexto sociocultural 

da Semana Santa e o seu sentido 

cristián. 

  Coñecer algúns feitos relativos á 

paixón, morte e resurrección de 

Xesús. 

 

 As festas de Semana Santa: celebrar que Xesús 

morreu e resucitou. 

 Xesús vive e está connosco. 

 Revivir tradicións e costumes da Semana Santa. 

 Aprecio e interese polos actos e tradicións relixiosas 

da Semana Santa. 

 Sentimentos de admiración e cariño a Xesús. 

 Saber que “Xesús morreu na cruz por amor e ao terceiro 

día resucitou” e que resucitar é “volver vivir para 

sempre”. 

 Valorar a Pascua como a festa máis importante para os 

cristiáns. 
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3º Avaliación 

Obxectivos Contidos Criterios de Avaliación 

 Valorar a importancia do grupo e 

interesarse por realizar actividades 

en común. 

 Iniciar na comprensión da Igrexa 

como o grupo ou a familia formada 

por Xesús e os seus amigos. 

 Insistir  na  presenza  de  Xesús 

entre nós e na Igrexa. 

 Experiencia do neno na súa participación en 

actividades actividades de grupo. 

 A Igrexa é o grupo formado polos amigos e amigas  

de Xesús. 

 Todos os cristiáns pertencen á Igrexa. 

 Xesús está con nós e é o noso amigo. 

 Describir e localizar actividades que se realicen en 

grupo. 

 

 Poñer exemplos de actividades que fan en grupo. 

 Describir a Igrexa como o grupo ou a familia formada 

polos amigos de Xesús. 

 Citar algunhas das actividades que se realizan na Igrexa 

(por exemplo, a eucaristía). 

 Recoñecer que Xesús está cos seus amigos na Igrexa. 

 Descubrir o valor das festas  pola  

súa relación co que se celebra nelas. 

 Coñecer o relato en que Xesús 

instituíu a eucaristía. 

  Relacionar o domingo coa 

celebración da eucaristía. 

 Lembrar que  a  eucaristía  é  a 

acción máis importante das festas 

cristiás. 

 Experiencias de celebracións familiares. 

 Os domingos celebramos a eucaristía. 

 Comentar a experiencia das festas: que se celebra, 

cando, que se fai etcétera. 

 Detectar signos de que o domingo é a festa cristiá. 

 Relacionar a festa cristiá coa eucaristía. 

 Apreciar o valor das festas relixiosas cristiás. 

 Apreciar o domingo como un día de descanso, de 

alegría e de convivencia familiar. 

 

 Relacionar o sentido das festas co acontecemento que 

se celebra nelas. 

 Relacionar a eucaristía coa última cea de Xesús. 

 Describir a eucaristía como reunión dos amigos de 

Xesús con el. 

 Identificar algúns símbolos relixiosos. 
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3. PROGRAMACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES  

(*) C (**) 

CCBB 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A creación como 

agasallo de Deus. 

 

 O home, obra mestra 

da creación. 

 

 A comunicación do 

home con Deus. 

1. Identificar e valorar a 

creación como acto de 

amor de Deus ao home. 

 

2. Recoñecer a relación 

intrínseca que existe entre 

Deus e o home. 

 

3. Coñecer que a persoa é 

un ser capaz de falar con 

Deus. 

 

1.1 Coñece, respecta e coida a obra 

creada. 

B AA 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, 

observación 

directa, exposición 

1.2 Expresa con palabras propias o 

asombro polo que Deus fai. 

B CL 

SIEE 

2.1 Identifica e enumera os coidados 

que recibe na súa vida como don de 

Deus. 

B CL 

 

3.1 Coñece e aprecia a través de 

modelos bíblicos que o home é 

capaz de falar con Deus. 

I CL 

CSC 

CEC 

3.2 Memoriza e reproduce fórmulas 

sinxelas de petición e 

agradecemento. 

B CL 

AA 
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BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

 Deus acompaña ao 

home na historia. 

 

 Deus fala aos homes 

como amigos. 

1. Recoñecer e apreciar a 

relación paterno-filial entre 

Deus e o home. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Coñece e valora que Deus fala a 

Abrahan e Moisés para ser o seu 

amigo. 

I CL 

CSC 

oral 

1.2 Sinala e representa as 

características da amizade de Deus 

co home: coidado, protección, 

acompañamento, colaboración, etc. 

A AA 

CSC 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 Xesús, o fillo de Deus 

faise home, vive e 

crece nunha familia. 

 

 Acontecementos e 

lugares xeográficos 

importantes na vida 

de Xesús. 

 

 Xesús morreu para 

nosa salvación. 

1. Relacionar lugares e 

acontecementos nos que 

Deus expresou o seu amor 

polos homes na vida de 

Xesús. 

 

2. Coñecer e ordenar os 

principais momentos da 

paixón e morte de Xesús. 

1.1 Nomea e asocia, lugares e 

acontecementos importantes da vida 

de Xesús. 

B CL 

CEC 

2.1 Nomea e secuencia 

representacións gráficas dos 

momentos esenciais da paixón, 

morte e resurrección de Xesús. 

B CL 

CD 

CEC 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

 A Igrexa, familia de 1. Recoñecer que os 

cristiáns formamos unha 

1.1 Asocia as características da I AA 
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DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

Xesús. 

 

 Espazo e tempo 

sagrado na Igrexa. 

 

 O domingo, día 

adicado ao Señor. 

familia. 

2. Distinguir os espazos e 

tempos sagrados doutros 

lugares e tempos. 

3. Subliñar os elementos 

distintivos do domingo 

como día especial. 

familia da Igrexa coas da súa familia. CSC 

2.1 Expresa o respecto ao templo 

como lugar sagrado. 

B AA 

CSC 

CEC 

3.1 Coñece e expresa o sentido do 

domingo. 

B CL 

CSC 

CEC 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES 

(*) C (**) 

CCBB 

INSTRUMENTOS 

DE AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

 Deus, pai da 

humanidade, quere a 

nosa felicidade. 

 

 Deus crea ao home 

para ser o seu amigo. 

O Paraíso como 

signo de amizade. 

1. Identificar na propia vida 

o desexo de ser feliz. 

2. Recoñecer a 

incapacidade da persoa 

para alcanzar por si 

mesmo a felicidade. 

3. Apreciar a bondade de 

Deus Pai que creou ao 

home con este desexo de 

felicidade. 

4. Entender o Paraíso 

como expresión da 

amizade de Deus coa 

humanidade. 

1.1 Toma conciencia e expresa os 

momentos e as cousas que lle fan 

feliz a el e ás persoas da súa 

contorna. 

B CL 

AA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Descobre e nomea situacións nas 

que necesita ás persoas, e sobre 

todo a Deus, para vivir. 

I CL 

AA 

CSC 

3.1 Valora e agradece que Deus 

creoulle para ser feliz. 

B AA 

CSC 

4.1 Le e comprende o relato bíblico 

do Paraíso. 

A CL 

CEC 

4.2 Identifica e representa 

graficamente os dons que Deus fai 

ao home na creación. 

A CD 

SIEE 

 

4.3 Expresa, oral e xestualmente, de 

forma sinxela, a gratitude a Deus 

pola súa amizade. 

B CL 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

 A Biblia narra o que 1. Identificar a acción de 

Deus na historia en relatos 

1.1 Coñece, memoriza e reconstrúe 

relatos bíblicos da acción de Deus na 

A CL 

AA 
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DEUS 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

Deus fixo na historia. 

 

 Deus actúa na 

historia. A amizade 

de Deus cos 

Patriarcas. 

 

 Deus propón ao 

home un camiño de 

encontro con El. 

bíblicos. 

 

2. Coñecer e valorar na 

vida dos Patriarcas os 

trazos de Deus Pai: 

protección, coidado e 

acompañamento. 

 

3. Recoñecer e apreciar 

que Deus busca sempre a 

salvación do home. 

 

 

historia. CSC 

CEC 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, 

observación 

directa, exposición 

oral 

1.2 Selecciona e representa distintas 

escenas bíblicas da acción de Deus 

na historia. 

I CD 

SIEE 

CEC 

2.1 Asocia expresións e 

comportamentos dos Patriarcas nos 

relatos bíblicos a través de recursos 

interactivos. 

A CL 

CD 

2.2 Dramatiza momentos da vida dos 

Patriarcas onde se exprese a 

protección, o coidado e o 

acompañamento de Deus. 

I AA 

SIEE 

CEC 

3.1 Escoita e describe coas súas 

palabras momentos nos que Deus 

axuda ao pobo de Israel. 

I CL 

CEC 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 Deus elixe a María 

para que O seu fillo 

fágase home. 

 

 O Advento, espera do 

 

1. Coñecer e valorar a 

resposta de María a Deus. 

2. Aprender o significado 

do tempo de Advento. 

1.1 Le e expresa, verbal ou 

graficamente, o relato da 

Anunciación. 

B CL 

CEC 

1.2 Dramatiza a misión dos 

personaxes que interveñen na 

Anunciación. 

B SIEE 

CEC 
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cumprimento da 

promesa de 

salvación. 

 

 O Nadal: nacemento 

do Salvador. 

3. Identificar o significado 

profundo do Nadal. 

2.1 Identifica os signos de Advento 

como tempo de espera. 

B AA 

CEC 

2.2 Recoñece e valora a necesidade 

da espera como actitude cotiá da 

vida. 

A AA 

CSC 

3.1 Coñece o relato do nacemento de 

Xesús e descobre na actitude e 

palabras dos personaxes o valor 

profundo do Nadal. 

B CL 

CSC 

CEC 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

 Bautismo: 

incorporación á 

Igrexa. 

 

 A unidade eclesial: 

fillos dun mesmo Pai. 

 
 

 Xesucristo santifica o 

tempo: o ano litúrxico. 

1. Recoñecer o Bautismo 

como medio para formar 

parte da Igrexa. 

2. Observar e comprender 

os signos presentes na 

liturxia bautismal. 

3. Tomar conciencia de 

que o Pai xera a unidade 

da Igrexa. 

4. Coñecer o ano litúrxico e 

os seus tempos. 

1.1 Coñece e explica coas súas 

palabras o sentido do Bautismo. 

B CL 

 

1.2 Identifica aos pais, padriños, 

presbíteros, bautizados como pobo 

xerado por Xesús. 

A AA 

2.1 Asocia os elementos materiais do 

auga, a luz e o óleo co seu significado 

sacramental. 

A CL 

AA 

3.1 Relaciona a unidade da Igrexa 

coa unidade dos órganos do seu 

propio corpo. 

A AA 

3.2 Sinala en diferentes expresións 

artísticas a representación de Deus 

B CD 

CEC 
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como pai de todos. 

4.1 Constrúe un calendario onde 

sitúa os diferentes tempos litúrxicos. 

I CMCT 

SIEE 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB 

 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A realidade que nos 

rodea como don para 

a nosa felicidade. 

 Respostas do home 

ao don de Deus. 

 Ruptura do home con 

Deus: Adán e Eva. 

1. Recoñecer e valorar que 

os seus pais, amigos e 

contorna son un don de 

Deus para a súa felicidade. 

2. Tomar conciencia de que 

as accións persoais 

achegan ou separan de 

Deus. 

3. Comprender que a 

elección que fan Adán e 

Eva é un rexeitamento ao 

don de Deus. 

1.1 Recorda e narra experiencias 

recentes nas que descubriu que a 

familia, os amigos ou a contorna son 

un agasallo. 

B CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición oral 

1.2 Enumera, describe e comparte 

situacións, persoas ou cousas polas 

que está agradecido. 

B CL 

CSC 

2.1 Distingue e enumera accións 

persoais que lle fan feliz ou infeliz. 

B CL 

CSC 

SIEE 

3.1 Le, identifica e explica coas súas 

palabras as consecuencias do 

rexeitamento de Adán e Eva ao don 

de Deus, descritas no relato bíblico. 

A CL 

AA 

SIEE 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

INTERVÉN NA 

 A vocación de Moisés 

para liberar ao seu 

pobo. 

1. Descubrir a importancia 

de Moisés para a liberación 

do pobo de Israel. 

1.1 Aprende e ordena 

cronoloxicamente os principais 

feitos da historia de Moisés. 

I CMCT 

AA 
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HISTORIA  

 A Alianza de Deus co 

pobo de Israel no 

Sinaí. 

 
 

 O coidado de Deus co 

seu pobo: signos de 

amizade (a nube, o 

maná, o auga?) 

2. Recoñecer as 

consecuencias da Alianza 

de Deus con Israel. 

3. Recoñecer e valorar os 

signos da amizade de Deus 

co seu pobo. 

1.2 Coñece e describe a misión de 

Moisés no relato bíblico. 

I CL 

CEC 

2.1 Expresa graficamente 

momentos significativos da tarefa de 

Moisés para liberar ao pobo. 

I CD 

AA 

2.2 Coñece o contido da Alianza, 

identifica as súas implicacións e 

toma conciencia do sentido que 

poden ter na vida actual. 

A AA 

SIEE 

CEC 

3.1 Deseña de xeito ordenado 

viñetas que recollan os signos da 

amizade de Deus durante a travesía 

do seu pobo polo deserto. 

A CMCT 

CD 

3.2 Interésase e agradece os signos 

do coidado de Deus na súa vida: a 

saúde, a familia, a escola, os 

amigos. 

B CL 

CSC 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 Bautismo de Xesús: 

comezo da misión. 

 A misión de Xesús é 

facer felices aos 

homes. 

1. Asociar o Bautismo de 

Xesús co momento no que 

inicia a súa vida pública. 

2. Distinguir como Xesús fai 

felices aos homes cos seus 

1.1 Narra os cambios que o 

Bautismo introduce na vida de 

Xesús. 

A CL 

 

2.1 Descobre e subliña, nos relatos 

de milagres, os xestos e accións de 

B AA 
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 O seguimento de 

Xesús. Diferentes 

respostas á chamada 

de Xesús. 

 

xestos e accións. 

3. Comparar as diferentes 

respostas dos amigos de 

Xesús á súa chamada. 

 

Xesús que fan felices aos homes. SIEE 

 

2.2 Respecta e valora o 

comportamento de Xesús cos 

pecadores. 

I CSC 

 

3.1 Identifica e comenta algunhas 

características diferenciais nas 

respostas das persoas que chama 

Xesús nos relatos evanxélicos. 

A CL 

CSC 

SIEE 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

 A Igrexa 

continuadora da 

misión de Xesús. 

 

 Os cristiáns expresan 

a amizade con Deus 

no diálogo con El e a 

través da súa vida. 

 
 

 O Nosopai, signo de 

pertenza á 

comunidade cristiá. 

1. Identificar e valorar as 

accións da Igrexa que 

continúan a misión de 

Xesús. 

2. Sinalar a oración como 

unha forma de expresión da 

amizade con Deus. 

3. Descubrir trazos da 

amizade con Deus na vida 

cotiá. 

4. Comprender que a 

oración do Nosopai expresa 

a pertenza á comunidade 

1.1 Busca testemuños da acción 

misioneira e caritativa da Igrexa 

como continuidade da misión de 

Xesús. 

I CD 

AA 

CSC 

1.2 Crea relatos breves para 

expresar como a acción misioneira, 

a caridade e os sacramentos 

axudan a lograr a felicidade das 

persoas. 

A  

CL 

SIEE 

2.1 Compón textos que expresen o 

diálogo da persoa con Deus. 

A CL 

SIEE 

 

2.2 Recompila e pon en común cos 

seus compañeiros oracións que a 

B  
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eclesial. comunidade cristiá utiliza a cotiá. CL 

CSC 

CEC 

3.1 Observa e descobre na vida dos 

santos manifestacións da amizade 

con Deus. 

I AA 

CEC 

 

4.1 Explica significativamente a 

orixe do Nosopai. 

B CL 

CSC 

 

4.2 Reconstrúe e dramatiza o 

contexto no que Xesús entrega a 

oración do Nosopai aos discípulos. 

I CL 

CSC 

CEC 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENTIDO 

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A experiencia de 

pecado nos relatos 

das relixións antigas. 

 O perdón como 

necesidade do ser 

humano. 

1. Descubrir nos relatos das 

relixións antigas a 

experiencia do pecado 

humano. 

2. Identificar a necesidade 

do perdón para ser feliz. 

 1.1 Localiza e describe situacións 

de pecado descubertas nos relatos 

das relixións antigas. 

A CL 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición 

oral 

1.2 Cualifica o tipo de pecado en 

situacións da súa contorna e 

compáraas coas atopadas nos 

relatos das relixións antigas. 

A CL 

CSC 

CEC 

2.1 Recorda e acepta situacións 

persoais ou sociais que necesitan 

de perdón. 

B AA 

CSC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

 O relato do pecado 

orixinal: o home 

quere suplantar a 

Deus. 

 Deus está sempre 

disposto ao perdón. 

 Infidelidade á misión 

1. Identificar a orixe do 

pecado nalgúns relatos 

bíblicos. 

2. Coñecer as 

características do perdón de 

Deus. 

3. Memorizar momentos da 

historia de David nos que 

1.1 Sitúa no relato as frases que 

expresan a falta de colaboración na 

tarefa de Deus e o rexeitamento da 

amizade con El, e aplícaas a 

situacións actuais. 

A CL 

CSC 

 

1.2 Recorda e narra 

acontecementos actuais nos que se 

rexeitou a amizade con Deus. 

B CL 

AA 

CSC 
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encomendada por 

Deus na historia de 

David. 

 David sente na súa 

vida a necesidade de 

redención. 

 Deus fiel promete un 

Mesías. 

 

abusa da misión 

encomendada por Deus. 

4. Descubrir e valorar a 

razón pola que David sente 

a necesidade de redención. 

5. Aprender e recordar 

historias bíblicas nas que 

Deus promete o Mesías. 

 

 

 

 

2.1 Descobre e enumera as 

características do perdón de Deus 

nalgúns relatos bíblicos. 

B CL 

AA 

 

3.1 Identifica e describe 

comportamentos da vida do rei 

David que se opoñen á vontade de 

Deus. 

I CL 

 

4.1 Compara a actitude de David 

con situacións persoais nas que 

sentiu a necesidade de ser 

perdoado. 

I AA 

CSC 

 

4.2 Recoñece e expresa 

artisticamente escenas da historia 

de David nas que Deus perdóalle. 

Mostra respecto polas 

intervencións dos seus 

compañeiros. 

A CSC 

SIEE 

CEC 

 

5.1 Reconstrúe e memoriza 

escenas bíblicas onde Deus fai a 

promesa do Mesías. 

I AA 

 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

 O perdón de Deus: 

accións e parábolas 

1. Comprender o significado 

dalgunhas parábolas do 

perdón. 

1.1 Analiza, comenta e crea relatos 

onde actualiza as parábolas do fillo 

pródigo e do fariseo e o publicano. 

I CL 

CSC 

SIEE 
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DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

de Xesús. 

 Amizade e 

preferencia de Xesús 

polos máis débiles e 

necesitados. 

 Xesús cumpre a 

vontade do Pai: 

paixón e morte de 

Xesús. 

2. Memorizar algunhas das 

accións onde Xesús 

concede o perdón. 

3. Recoñecer a iniciativa de 

Xesús polos máis 

necesitados e os enfermos. 

4. Comprender e apreciar 

que, na súa paixón e morte, 

Xesús está cumprindo a 

vontade do Pai. 

 

2.1 Visualiza, en obras de arte, 

escenas de perdón e explícaas. 

A CL 

CD 

CEC 

3.1 Busca, subliña e comenta 

trazos da preferencia de Xesús 

polos máis necesitados e os 

enfermos, nos textos evanxélicos. 

B CL 

CSC 

 

4.1 Secuencia ordenadamente 

escenas da Historia da Paixón e 

identifica as palabras de Xesús 

que expresan a súa relación co 

Pai. 

B CL 

CMCT 

 

4.2 Distingue e explica frases do 

relato da oración do Horto das 

Olivas que expresan a obediencia 

de Xesús ao Pai. 

I CL 

 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

 O sacramento da 

Reconciliación. 

 A celebración da 

Eucaristía. 

1. Explicar que a través do 

sacramento da 

Reconciliación Deus 

concede o perdón. 

2. Diferenciar signos e 

1.1 Coñece e explica as condicións 

para acoller o perdón de Deus. 

B CL 

AA 

 

1.2 Describe os pasos da 

celebración do sacramento do 

B CL 
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IGREXA  A Coresma: tempo 

penitencial. 

momentos da celebración 

eucarística. 

3. Coñecer trazos da 

Coresma como tempo 

penitencial. 

 

Perdón. 

2.1 Vincula símbolos, significados e 

momentos na celebración 

eucarística. 

B CD 

CEC 

 

 3.1 Investiga e presenta con 

diversos recursos obras e 

institucións da Igrexa de carácter 

penitencial. 

A CD 

CSC 

SIEE 

 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 
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5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB 

 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENSO  

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A persoa humana foi 

creada cun desexo 

de ben. 

 O ser humano sente 

ledicia cando           

realiza ou recibe o 

ben. 

1. Recoñecer e estimar que 

Deus creou a persoa 

humana   con desexo de 

ben.  

 

2. Esforzarse por identificar 

que a adhesión ao ben xera 

felicidade. 

 

 1.1 Localiza, a través de diversas 

fontes, biografías que mostran o 

desexo humano do ben. Comparte 

co seus compañeiros os trazos más 

significativos. 

I CD 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición 

oral 

2.1 Xustifica criticamente    as 

consecuencias que se derivan de   

facer o ben. 

B CL 

CSC 

SIEE 

2.2   Propón situacións na historia 

que manifestan o beneficio de   

facer o ben. 

A CL 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

 Deus fai alianza co 

seu pobo. 

 Deus desexa un pobo 

santo: os dez 

mandamentos. 

 A Biblia: estrutura e 

composición. 

1. Interpretar o significado 

da Alianza de Deus co pobo. 

2.  Comprender 

e respectar as 

características do pobo que 

Deus quere contidas no 

decálogo. 

3.   Distinguir e memorizar 

1.1 Define o termino bíblico de 

Alianza. 

B CL 

AA 

1.2 Explica e sintetiza os trazos 

característicos da Alianza de Deus 

co seu pobo. 

B CL 

AA 

CEC 

2.1 Clasifica e é consciente do 

contido do decálogo. 

B CSC 
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os distintos tipos de libros do 

Antigo e Novo Testamento. 

4. Explicar os diferentes 

autores e momentos da 

historia no que se compuxo 

a Biblia. 

2.2 Describe   coas   súas   

palabras experiencias da súa vida 

relacionadas cos   mandamentos. 

I CL 

CSC 

 

3.1 Nomea e clasifica   os grupos de 

libros no   Antigo   e   Novo 

Testamento. 

I CMCT 

AA 

 

 4.1 Confecciona materiais para 

situar cronoloxicamente os 

principais libros    da Biblia. 

A CMCT 

CD 

SIEE 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 O encontro con 

Xesús desvela á 

persoa a súa 

verdadeira 

identidade. 

 Os signos do reino: 

os milagres. 

 A resurrección: 

cumprimento do plan 

salvífico de Deus. 

1. Recoñecer en relatos 

evanxélicos o cambio que 

xenera o encontro con 

Xesús. 

2. Coñecer e Interpretar o 

significado dos milagres de 

Xesús como acción de 

Deus.  

3. Comprender que Deus 

rescata a Xesús da morte. 

1.1 Interpreta e aprecia o cambio 

que orixinou o encontro con Xesús 

nalgúns dos personaxes que 

aparecen nos evanxeos. 

I CL 

CSC 

SIEE 

2.1 Selecciona, xustifica a elección 

e explica por escrito o significado 

dalgúns milagres. 

I CL 

AA 

2.2 Dramatiza con respecto algúns 

milagres narrados nos evanxeos. 

B CL  

CSC 

CEC 

3.1 Extrapola as afirmación das 

testemuñas recollidas nos primeiros 

capítulos dos Feitos dos Apóstolos 

onde se recoñece que a 

B CL 

CSC 

SIEE 
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resurrección é acción de Deus. 

3.2   Reconstrúe utilizando as TIC 

os encontros co Resucitado que 

describen os relatos evanxélicos. 

I CD 

CEC 

 

3.3   Busca e  explica signos e 

xestos da Comunidade cristiá onde 

se manifesta a presenza de Xesús 

hoxe. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

 A Igrexa: ministerios 

e servizos. 

 A Eucaristía, 

renovación do 

sacrificio de Xesús na 

cruz. 

 

1. Coñecer e respectar a 

composición    da Igrexa. 

2. Identificar o vínculo que 

existe entre a Última Cea e 

a paixón, morte e 

resurrección de Cristo. 

1.1 Identifica e describe os trazos e 

funcións dos diferentes membros 

da    comunidade eclesial. 

B CL 

AA 

CSC 

2.1 Explica e valora o significado 

das palabras de Xesús na   Ultima 

Cea. 

B CL 

2. 2   Asocia a celebración da 

Eucaristía coas palabras e os 

xestos de Xesús na  Ultima Cea. 

B AA 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 



33 
 

 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES 

(*) C (**) CCBB INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

BLOQUE 1. O 

SENSO  

RELIXIOSO DO 

HOME 

 A incapacidade do 

ser humano para ser 

feliz reclama a 

salvación. 

 A plenitude do ser 

humano está na 

relación con Deus. 

 1. Avaliar circunstancias 

que manifestan a 

imposibilidade da natureza 

humana para alcanzar a 

plenitude. 

2.   Recoñecer e aceptar a 

necesidade dun Salvador 

para ser feliz. 

3. Interpretar signos, en 

distintas culturas, que 

evidencian que a plenitude 

humana alcánzase na 

relación con Deus..  

4.   Recoñecer que a 

relación con Deus fai á   

persoa más humana. 

1.1 Identifica e xulga situación nas 

que recoñece a imposibilidade de 

ser feliz. 

B CL 

CSC 

 

 

 

 

 

Tarefas diarias,  

traballo de casa, 

presentación de 

traballos, probas 

escritas, observación 

directa, exposición 

oral 

2.1 Busca, compara e comenta 

distintas expresións do desexo 

humano de salvación na literatura e 

música actuais. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

3.1 Descubre e explica por que os 

enterramentos, pinturas, ritos e 

costumes son signos da relación do 

home coa Divindade. 

I CL 

CD 

CEC 

4.1 Investiga e recolle 

acontecementos da historia onde 

se aprecia que o feito relixioso foi o 

motor de cambio para potencia os 

dereitos humanos, á convivencia, ó 

progreso e á paz. 

A CD 

SIEE 

CEC 

BLOQUE 2. A 

REVELACIÓN: 

DEUS 

 O pobo de Israel 

como depositar io da 

1. Descubrir e apreciar a 

riqueza dos textos 

1.1 Identifica e    valora 

expresións   recollidas nos libros 

sapienciais que enriquecen e 

A CL 

AA 



34 
 

INTERVÉN NA 

HISTORIA 

sabedoría   de Deus. 

 Os libros Sapienciais 

enriquecen á 

humanidade. 

sapienciais na historia. 

 

 

 

melloran á persoa. CSC 

CEC  

 

1.2 Investiga e contrasta a 

sabedoría popular con expresións 

da sabedoría de Israel emitindo un 

xuízo persoal. 

I CL 

AA 

SIEE 

CEC 

 

1.3 Propón, dialogando cos seus 

compañeiros, situacións e 

comportamentos onde se expresa a 

riqueza humana que aparece nos 

textos sapienciais, 

I CL 

CSC 

CEC 

 

BLOQUE 3. 

XESUCRISTO, 

CUMPRIMENTO 

DA HISTORIA 

DA SALVACIÓN 

 Xesucristo, desvela 

ao Pai. 

 As tentacións de 

Xesús: obstáculo ao 

cumprimento do plan 

de Deus. 

 Xesús envía aos 

discípulos para 

continuar coa súa 

1.  Distinguir que 

a través de Xesús atopamos 

a Deus.  

2. Esforzarse por 

comprender que Xesús ten 

que vencer obstáculos 

externos para realizar a 

vontade de Deus.  

3. Comprender que a misión 

de Xesús continua na 

1.1 Busca nos discursos do 

evanxeo de Xoán frases que 

expresan a relación de Xesús co 

Pai e esfórzase por comprender o 

seu significado. 

B CL 

AA 

 

1.2 Identifica e sintetiza os rasgos 

que Xesús desvela do Pai nos 

discursos do evanxeo de Xoán. 

I CL 

AA 

 

2.1 Extrapola as dificultades que 

tivo Xesús na súa vida para 

A AA 

CSC 
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misión salvífica. 

 

Igrexa. obedecer ó Pai con situacións que 

viven os seres humanos. 

 

3.1 Localiza e explica a misión 

apostólica nas expresións de Xesús 

recollidas    nos evanxeos 

sinópticos. 

B CL 

CSC 

CEC 

 

3.2 Constrúe un mapa comparativo 

das   accións de Xesús e as da 

Igrexa. 

I CMCT 

CD 

SIEE 

BLOQUE 4. 

PERMANENCIA 

DE 

XESUCRISTO 

NA HISTORIA: A 

IGREXA 

 Os sacramentos ao 

servizo da misión da 

Igrexa: Confirmación, 

Orden e Matrimonio. 

 A Pascua, tempo de 

resurrección. Os 

froitos da 

resurrección de 

Xesús: a alegría e  a 

paz. 

 Os cristiáns, 

testemuñas da 

resurrección. 

1.Diferenzar a aportación 

dos sacramentos de servizo 

a misión da Igrexa. 

2.Identificar os trazos do 

tempo litúrxico da Pascua. 

3.Recoñecer e valorar o 

cambio de vida xerado polo 

encontro co    Resucitado. 

 

1.1 Coñece e explica con exemplos 

a razón pola que Confirmación, 

Orde e Matrimonio están ao servicio 

da Igrexa. 

B CL 

CSC 

 

1.2 Aprende e diferencia os signos 

e momentos celebrativos da 

Confirmación, a Orde e o 

Matrimonio. 

B AA 

CEC 

 

2.1 Extrapola e explica os principais 

signos pascuais. 

B CL 

AA 

CEC 

 

2.2 Crea unha composición onde se 

exprese a ledicia e a paz que 

B CL 

SIEE 
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experimentaron os discípulos ao 

atoparse co Resucitado. 

 

3.1   Selecciona testemuños de 

cristiáns e Xustifica o cambio 

xerado polo encontro co 

Resucitado. 

I CD 

AA 

CEC 

 

 

*ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE:   B: Básico   I: Intermedio   A: Avanzado 

** COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS:   CL: Competencia lingüística   CMCT: Competencia matemática ciencia e tecnoloxía   CD: Competencia 

dixital  AA: Aprender a aprender   CSC: Competencia social e cívica   SIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  CEC: Conciencia e 

expresións culturais 

4. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 

A metodoloxía planificada e desenvolta na programación ten en conta as recomendacións formuladas no Decreto 105/2014 do 4 de 

setembro pero ,sobre todo, o contexto no que estamos a vivir. Cunhas liñas e orientacións metodolóxicas que favorecen un 

enfoquecompetencial, así como a consecución, consolidación e integración dos diferentes estándares por parte das nenas e nenos. Potenciarase 

un enfoque globalizado e interdisciplinario que teña en conta a transversalidadeda aprendizaxe fundamentada en competencias.  

Os modelos de ensino, céntranse en axudar ás nenas e nenos a obter información, ideas, habilidades, valores, modos de pensar e medios 

para expresarse, configurándose como o ambiente de aprendizaxe. Os modelos que temos en conta ao longo desta programación son: condutuais, 

cognitivos e construtivos, sociais e persoais.  
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En función da situación sanitaria a actividade lectiva levarase a cabo nos seguintes escenarios: presencial, semipresencial ou non 

presencial. 

Ante a posibilidade de ter que dar as clases a distancia (non presencial) debo contemplar a posibilidade de que certo alumnado non teña 

acceso a internet, polo que partirei de dous contextos: 

- Alumnado con conectividade: Intercámbianse actividades online con actividades en formato papel. Estas actividades publicaranse na 

aula virtual do colexio  para os nenos e nenas de Educación Infantil ata 4º de Educación Primaria. Os alumnos e alumnas de 5º e 6º de 

Primaria ao utilizar E-Dixgal (https://eva.edu.xunta.gal) será nesta plataforma onde se publicarán as actividades. Inténtanse que estas 

actividades teñan un enfoque globalizado e que sexan o máis motivadoras posibles. 

- Alumnado sen conectividade: a través de mensaxes ou vía telefónica. A estes nenos/as mandaráselles as tarefas semanalmente. 

Igualmente, elaborarase material específico para cada curso por, se é o caso, confinan algún neno eu nena na súa casa, para que poidan 

seguir coa materia dende o fogar o mesmo ritmo que os seus compañeiros e compañeiras no colexio.  

Está metodoloxía irá modificándose, se así é necesario, atendendo as necesidades do alumnado e das familias. 

5. RECURSOS MATERIAIS 

 

En canto os recursos materiais do centro, teñen o obxectivo de atender á diversidade na nosa aula e personalizar os procesos de 

construción das aprendizaxes. Potenciando, así mesmo, o uso dunha variedade de materiais documentais, tecnolóxicos, etc. 

En concreto na asignatura de Relixión Católica contamos co libro de texto nos dous primeiros cursos de Primaria, mentres que en 5º e 6º 

de Primaria traballan con E-Dixgal. Igualmente, a través da aula virtual do centro e do blogue de Relixión os nenos e nenas traballarán diferentes 

contidos. 

https://eva.edu.xunta.gal/
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6. TEMPORALIZACIÓN 

 

Seguindo o establecido no Decreto 229/2011, concibimos o tempo como algo flexible, adaptado ás distintas características e ritmos do 

alumnado. De xeito que, a pesar de estar previamente planificado, é modificable para dar resposta ás necesidades dos nenos e nenas da 

nosa aula e da situación sanitaria actual. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Esta programación, ademais, parte dos principios de inclusión e non discriminación, así como do Deseño Universal de Aprendizaxe 

(DUA), recollido no Protocolo para a atención educativa do alumnado coa Síndrome de Down e/ou Discapacidade Intelectual, polo que 

todas as actividades que se vaian deseñando estarán planificadas de modo que non supoñan unha barreira á aprendizaxe. Deste modo, non se 

levarán a cabo actividades que supoñan algún tipo de exclusión, senón que se garantirá que todo o alumnado poda recibir as axudas e apoios 

necesarios para desenvolver ao máximos as súas potencialidades.  

8. AVALIACIÓN 

 

Durante a primeira semana do curso realizaranse actividades orais que permitan valorar o nivel xeral que presenta o alumnado nesta 

área.Isto servirá de referencia como punto de partida para o desenvolvemento do currículo. As medidas a tomar son prestar especial reforzo 

ao alumnado que presente dificultades, tendo en conta as diferentes medidas que atención á diversidade 

Os criterios de cualificación serán fundamentais para valorar o grao de adquisición das competencias básicas, os obxectivos fixados 

e os estándares de aprendizaxe. 

No primeiro trimestre, a principio do curso, realizarase unha avaliación inicial que servirá de referencia para o desenvolvemento 

do currículo.Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, informando por escrito ao alumno e aos pais das cualificacións obtidas. 
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Para proceder á avaliación dos estándares de aprendizaxe da área establecemos uns procedementos e instrumentos de avaliación 

que xa veñen determinados nesta programación.Os distintos estándares de aprendizaxe repartiranse en unidades didácticas en cada un dos 

trimestres. 

 

9. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

O rematar o curso valorarase a programación didáctica deseñada. E para tal fin centrarémonos en: 

 Adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación á realidade do alumnado. 

 Comprobación de que as avaliacións inclúen o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

 Coherencia da metodoloxía empregada cos obxectivos previstos. 

 Aplicación axeitada das medidas de atención á diversidade. 

 Comprobación do grao de desenvolvemento das programacións. 

 Coordinación entre docentes. 

Co conxunto de todos os datos anteriores poderase avaliar globalmente todo o proceso, e así valorar a programación e acometer as 

reformas necesarias co fin de mellorala, usaremos como ferramenta esta lista de valoración: 

 

ADECUACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPOSTAS 
DE MELLORA 

Preparación 
das clases e 
materiais 
didácticos 

Hai coherencia entre o que se programou e o desenvolvemento das clases.   

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás características do grupo.   

As tarefas están vinculadas a situacións reais, significativas e motivadoras para o alumnado.   

Utilización Tivéronse en conta as aprendizaxes significativas   
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dunha 
metodoloxía 

Considérase a interdisciplinariede (en actividades, tratamento dos contidos etc.).   

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do alumno/a.   

Aplícase a metodoloxía didáctica acordada.   

Práctica 
docente 

Grao de seguimento dos alumnos.   

Validez dos recursos utilizados na clase para as aprendizaxes.   

Os criterios de promoción están acordados entre o profesorado.   

Avaliación das 
aprendizaxes 

Os criterios para unha avaliación positiva atópanse vinculados aos obxectivos   

Deseñouse a avaliación inicial e definiuse que facer cos seus resultados.   

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar numerosas variables das aprendizaxes.   

Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades planificadas.   

Os criterios de avaliación e os criterios de cualificación danse a coñecer o alumnado e familia.   

Medidas para a 
atención á 
diversidade 

Adóptanse medidas con antelación para coñecer as dificultades de aprendizaxe.   

Ofrecéronse resposta ás diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxe.   

As medidas e os recursos ofrecidos foron suficientes.   

Aplícanse medidas extraordinarias recomendadas polo equipo docente segundo informes psicopedagóxicos.   

Tívose en conta medidas xerais de intervención educativa.   

Contempláronse medidas para alumnado con eace   

Atendeuse axeitadamente ao alumnadocon sobre dotacíon.   

Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación vinculados aos estándares   

Avaliouse a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación.   

Estándares e 
Indicadores de 
logros 

Organizáronse os estándares en relación ás distintas unidades de programación.   

Definíronse axeitadamente os indicadores de logro dos estándares.   

Determináronse os estándares imprescindibles   

Están correctamente asociados estándares, instrumentos de avaliación e indicadores de logro.   

Os estándares imprescindibles están identificados.   

Coordinación 
docente 
(Promoción 
lectura, TIC, 
Actv. Ext.,T.T.) 

Hai estratexias de promoción da lectura e da escritura.   

Hai estratexias para inserir as TIC no proceso de ensino.   

Coordinación entre o equipo didáctico.   

Coordinación entre o equipo didáctico.   
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Coordinación do profesorado a nivel vertical: outros cursos eetapas.   

Tratamento preciso dos temas transversais.   

Actividades extraescolares e complementarias.   

                                                                                                                   ADO:LUISA DE MARILLAC SÁNCHEZ LÓPEZ  
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